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ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2011-2012 
 
Τν Τκήκα Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

πξνηίζεηαη λα ιεηηνπξγήζεη γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2011-2012, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ 

Σπνπδώλ (Π.Μ.Σ.) ζηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Τερλνινγία Υπνινγηζηώλ, ην νπνίν ζα απνλέκεη 

Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζην πεδίν ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Τερλνινγίαο ησλ 

Υπνινγηζηώλ ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο θαηεπζύλζεηο:  
1.  Θεσξεηηθή Πιεξνθνξηθή  

2.  Σπζηήκαηα Λνγηζκηθνύ 

 

Η ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα ζπνπδώλ γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο 

Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) είλαη ηξία (3) εμάκελα. Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο 

Δηδίθεπζεο απαηηείηαη: 

 

(1) Δθπιήξσζε ηεο απαίηεζεο βαζηθώλ γλώζεσλ, όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκό 

Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ  

(2) Σπκπιήξσζε 30 ηνπιάρηζηνλ κνλάδσλ ECTS ζε θάζε εμάκελν.  

(3) Δπηηπρήο εμέηαζε ζηνλ απαξαίηεην αξηζκό καζεκάησλ. 

(4) Δθπόλεζε θαη επηηπρήο παξνπζίαζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  

 

Γηα ην εξρόκελν αθαδεκατθό έηνο 2011-2012 ζην ζπγθεθξηκέλν Π.Μ.Σ. ζα γίλνπλ δεθηνί 

ζπλνιηθά θαη ζηηο δύν πξναλαθεξζείζεο θαηεπζύλζεηο θαηά κέγηζην αξηζκό ηξηάληα πέληε (35) 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη 

Τκεκάησλ Α.Δ.Ι. Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Πνιπηερληθώλ Σρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή 

αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγώλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο θαζώο θαη Τκεκάησλ Τ.Δ.Ι. Σρνιώλ 

Τερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ (Σ.Τ.Δ.Φ.)  

 
Τα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ εκπξόζεζκα νη ελδηαθεξόκελνη 

ππνςήθηνη είλαη: 

1. Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο (παξέρεηαη από ηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.Σ. ή από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΠΜΣ- http://pms.cst.uop.gr).   

2. Αλαιπηηθό Βηνγξαθηθό Σεκείσκα. 
3. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ. Οη θάηνρνη ηίηισλ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο 

νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηελ αλαγλώξηζε ηίηινπ ηνπο από ην Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πξώελ 

ΓΙΚΑΤΣΑ).   
4. Δπηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο (κε αθξηβή Μ.Ο.).   
5. Δπηθπξσκέλε θσηνηππία δύν όςεσλ, ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ.   



6. Γύν (2) θσηνγξαθίεο.  
7. Γύν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.   
8. Απνδεηθηηθά γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο.   
9. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο θαη δηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ).   
10. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ).   
11. Τέινο, νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηε γλώκε ηνπο ζα 

ζπλέβαιε, ώζηε ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο λα ζρεκαηίζεη πιεξέζηεξε θαη νινθιεξσκέλε 

άπνςε.   

 
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ Π.Μ.Σ. πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή δηδάθηξσλ, ύςνπο 1.400 € αλά 

εμάκελν. Τα δίδαθηξα ηνπ 1
νπ

 εμακήλνπ θαηαβάιινληαη κε ηελ εγγξαθή ζην κεηαπηπρηαθό 

πξόγξακκα, ελώ ηα δίδαθηξα ηνπ 2
νπ

 εμακήλνπ θαηαβάιινληαη ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 20 

Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2012. Δπίζεο, γηα κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο πνπ ζα δηαθξηζνύλ θαηά ηε θνίηεζή 

ηνπο ζην ελ ιόγσ Π.Μ.Σ., είλαη πηζαλό λα ρνξεγεζεί έλαο αξηζκόο ππνηξνθηώλ, θαηόπηλ ζρεηηθήο 

απόθαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο Δηδηθήο Σύλζεζεο ηνπ Τκήκαηνο.  

 
Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλνληαη δεθηέο από ηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.Σ. (Τκήκα Δπηζηήκεο 

θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ, Τέξκα Καξατζθάθε, 22100, Τξίπνιε, ππόςε θ. Α. Τζαθαξά ηει. 

2710 372169/fax 2710 372160/e-mail: cstpms-secr@uop.gr), ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 15 

Σεπηεκβξίνπ 2011 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ). Οη επηηπρόληεο ζα αλαθνηλσζνύλ έσο ηηο 14 

Οθησβξίνπ 2011. 

 
Σπκπιεξσκαηηθέο πξνθεξύμεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κόλν εθ’ όζνλ δελ ζπκπιεξσζεί ν 

πξνβιεπόκελνο αξηζκόο θνηηεηώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ ηξέρνπζα δηαδηθαζία επηινγήο. 

Γίλνληαη δεθηνί θαη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ αθόκε νινθιεξώζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο, αιιά 

πξνβιέπεηαη λα έρνπλ αλαθεξπρζεί πηπρηνύρνη κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνλ 

Οθηώβξην 2011, ζηελ νπνία πεξίπησζε νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά 

θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο.  

 

Τν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.Σ., ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνύ ζπνπδώλ, ην έληππν ηεο 

αίηεζεο θαζώο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Μ.Σ. 

http://pms.cst.uop.gr/. 

 

 
  

Ο ΓΙΔΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ 

«ΔΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» 
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