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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.icsd.aegean.gr) λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με γενικό αντικείμενο: «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων».
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 δεν προβλέπεται καταβολή
διδάκτρων, αλλά απαιτείται, κατά τη διάρκεια δύο εξαμήνων, η εβδομαδιαία παροχή
ολοκληρωμένου εργαστηριακού ή φροντιστηριακού ή λοιπού υποστηρικτικού έργου διάρκειας
πέντε (5) ωρών, σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος για το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών.
Η χρονική διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά
εξάμηνα παρακολουθούνται μαθήματα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται διπλωματική εργασία. Η
αποφοίτηση από το ΠΜΣ οδηγεί σε απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master).
Οι Κατευθύνσεις που θα λειτουργήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 είναι οι ακόλουθες:
[1]

Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Information and
Communication Systems Security)

[2]

Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (Management of Information Systems)

[3]

Τεχνολογίες Διαχείρισης Πληροφορίας
Management and Web Technologies)

[4]

Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Communication and Computer
Networking Technologies).
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Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι:
διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί
Υπολογιστών ή, εναλλακτικά, διπλωματούχοι άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή
Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής
πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Πληροφορικής ή, εναλλακτικά, Φυσικών ή
Μαθηματικών ή Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμων
αναγνωρισμένων της αλλοδαπής
πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ αντιστοίχων Τμημάτων με τα παραπάνω, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις του άρθρ. 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001.
Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές και φοιτήτριες που αναμένεται να καταστούν
πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών (Οκτώβριος 2013).
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Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού Σπουδών
του Τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
1. Ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη γραμματεία του Τμήματος μέχρι και 26.06.2013, στη διεύθυνση:
dmicsd@icsd.aegean.gr, όπου θα αναφέρονται: [α] όνομα και επώνυμο αιτούντος, [β] στοιχεία
επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), [γ] συμπληρωμένη
Αίτηση Εγγραφής, [δ] αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2. Φάκελο υποψηφιότητας με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 26.06.2013, προς τη
Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ταχυδρομική διεύθυνση:
«Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Καρλόβασι 83200 Σάμος, υπόψη κας Μ. Λουκάκη», με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Αίτηση Εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου, ή πτυχίου
ΤΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το
ΔΟΑΤΑΠ (οι πτυχιούχοι της αλλοδαπής υποχρεούνται κατά την περίοδο των εγγραφών να
καταθέσουν πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ), ή αναφορά στην Αίτηση
Εγγραφής ότι εκτιμάται ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 θα καταστούν
πτυχιούχοι/διπλωματούχοι
Νόμιμα επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων. Σε
περίπτωση πτυχιούχων/διπλωματούχων θα πρέπει να αναγράφεται στο πιστοποιητικό και ο
τελικός βαθμός. Σε περίπτωση μη πτυχιούχων/διπλωματούχων, να αναφέρεται στην Αίτηση
Εγγραφής η εκτίμηση του υποψηφίου για τον τελικό βαθμό
Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, καθεμία σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από το
συντάκτη
Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας, σε ψηφιακό μέσο, ή τίτλος και περίληψή της αν
εκπονείται
Μονοσέλιδο κείμενο, όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης
και δραστηριοποίησης στα πλαίσια του συγκεκριμένου ΠΜΣ
Άρθρα, σε ψηφιακό μέσον, που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε
πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν)
Νόμιμα επικυρωμένο πιστοποιητικό ή άλλη τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση
του
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος ή στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κα Μ.
Λουκάκη, τηλ. 22730-82019, Fax 22730-82009, dmicsd@icsd.aegean.gr).
Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης
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