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1.Υψηλό επίπεδο σπουδών
Πλήρες, σύγχρονο, πενταετές πρόγραμμα σπουδών επικεντρωμένο στην πληροφορική. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει
θέση 501-600 στην παγκόσμια κατάταξη στην Πληροφορική, ανάμεσα 30.000 πανεπιστήμια, σύμφωνα με την τελευταία
έρευνα τoυ διεθνούς οίκου Times Higher Education1. Το τμήμα αξιολογήθηκε με άριστα2 από την Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης, από επιτροπή καθηγητών του εξωτερικού.
2.Καθηγητές και φοιτητές που διακρίνονται
Καθηγητές με ακαδημαϊκές διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η μεγάλη πλειοψηφία των καθηγητών
συνεργάζονται συστηματικά με διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων και
ετεροαναφορών, σαφώς πάνω από τον μέσο σε ανάλογα τμήματα στην Ελλάδα. Οι φοιτητές3 μας επίσης βραβεύονται
σταθερά σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς πληροφορικής, καινοτομικών ιδεών και επιχειρηματικότητας.

3.Μάθηση στην Πράξη
Το τμήμα διαθέτει θεσμοθετημένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα Ερευνητικά Εργαστήρια για όλες τις ειδικότητες της
πληροφορικής και των επικοινωνιών: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα, Βάσεις Δεδομένων και
Πληροφοριακά Συστήματα, Ασφάλεια, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική, Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Περισσότεροι από
200 σταθμοί εργασίας, διαθέσιμοι κάθε ώρα της ημέρας σε φυλασσόμενους χώρους για φοιτητές και φοιτήτριες.

4.Συνεργασία με επιχειρήσεις
Όλοι οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και φορείς της αγοράς, σε ειδικό
πρόγραμμα που διαρκεί ένα εξάμηνο4. Συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 50 ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις
πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και στη βιομηχανία, στην εκπαίδευση, στη δημόσια διοίκηση. Εκεί που οι
απόφοιτοί μας βρίσκουν μετά δουλειά.

5.Επαγγελματικά Δικαιώματα και Απασχολησιμότητα
Οι απόφοιτοι μας είναι μηχανικοί, γίνονται μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και αποκτούν κατοχυρωμένα
επαγγελματικά δικαιώματα και επαγγελματικές προοπτικές. Περισσότερο από το 90% των αποφοίτων μας βρίσκει
εργασία μέσα σε τρεις μήνες από την λήψη πτυχίου, στον κλάδο της πληροφορικής και των επικοινωνιών, στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό5.
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6. Φοιτητική Ζωή
Ζήσε μια αξέχαστη φοιτητική ζωή σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά του Αιγαίου. Φοιτητικές ομάδες για πολιτισμό,
αθλήματα και δημιουργικές ασχολίες. Ραδιοφωνικός σταθμός των φοιτητών6, χώρος για πρόβες των μουσικών γκρουπ,
ομάδα αστρονομίας7, και άλλα πολλά σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις, στο νησί του Πυθαγόρα, Επίκουρου και του
Αρίσταρχου.

7. Φιλικό κλίμα
Προσωπική σχέση με τους καθηγητές, που γνωρίζουν τους φοιτητές με τα μικρά τους ονόματα. Κάθε φοιτητής και κάθε
φοιτήτρια έχουν τον δικό τους σύμβουλο καθηγητή, Συχνή μετάκληση προσκεκλημένων καθηγητών, και ομιλίες από
στελέχη της αγοράς, σε ολιγομελείς ομάδες φοιτητών.

8. Χαμηλό κόστος διαβίωσης
Το κόστος διαβίωσης στη Σάμο είναι σημαντικά χαμηλότερο απο τα αστικά κέντρα. Τι Καρλόβασι διαθέτει ικανό αριθμό
ενοικιαζόμενων δωματίων και κατοικιών, σε τιμές σαφώς χαμηλότερες από Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πάτρα. Οι φοιτητές
μας δικαιούνται δωρεάν σίτισης, ή σίτισης με ελάχιστο κόστος (2,5 ευρώ ανά ημέρα), κάθε πρωί, μεσημέρι και βράδυ,
στο εστιατόριο της φοιτητικής εστίας. Οι οικονομικά ασθενέσθεροι, διαμένουν στα 150 δωμάτια των φοιτητικών
κατοικιών.

9. Ασφάλεια
Η Σάμος προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον, με μηδενική εγκληματικότητα. Ζωή με κλειδιά στο αυτοκίνητο, ανεύρεση
κλειδιών και γυαλιών που ξεχάστηκαν, χωρίς να φοβάσαι να περπατήσεις το βράδυ, Καθώς οι φοιτητές αποτελούν
περίπου το 25% του πληθυσμού της πόλης, το Καρλόβασι ανήκει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του !

10. Υποτροφίες8
Με το πρόγραμμα "H Σάμος στηρίζει τους φοιτητές της" για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 θα δοθούν ΤΡΕΙΣ
υποτροφίες ύψους ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (10.000) έκαστη, στους τρεις πρώτους εισακτέους από τα Γενικά Λύκεια, με
την προϋπόθεση κάποιας ελάχιστης επίδοσης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου 2022..

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ, ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
https://bit.ly/ProfileICSD

ΔΕΣ TΟ SITE TΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
www.icsd.aegean.gr
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