
 

 

ΔΙΕΘΝΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 
ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
Θέσεων Μεταπτστιακών Φοιτητών στο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
«σστήματα Σετνολογιών Πληρουορικής και Επικοινωνιών» 

(MSc in Information and Communication Technology Systems)  
 

Η Σρνιή Δπηζηεκώλ Τερλνινγίαο ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο 

θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάινπλ ππνςεθηόηεηα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (Π.Μ.Σ.) ζην αληηθείκελν «Σπζηήκαηα 

Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ» (MSc in Information and Communication 

Technology Systems) γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2013-2014. Η δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

ηνπ Π.Μ.Σ. γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αγγιηθή γιώζζα. 

Οη δηδάζθνληεο πξνέξρνληαη από Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο θαη ηεο εκεδαπήο. 

 

1. Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην παξαπάλσ Π.Μ.Σ. νδεγνύλ ζηε ιήςε Μεηαπηπρηαθνύ 

Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) κεηά από θύθιν ζπνπδώλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 

ηελ παξαθνινύζεζε κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ θαζώο θαη ηελ εθπόλεζε 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μ.Γ.Δ. 

είλαη 14 κήλεο. Γηα όζνπο θνηηεηέο επηζπκνύλ, θαη θαηόπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο, ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα κεξηθήο θνίηεζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε δηάξθεηα ηνπ Π.Μ.Σ. ζα είλαη 

26 κήλεο. 

 

2. Σηα Π.Μ.Σ. ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο γίλνληαη δεθηνί, κεηά από 

επηινγή, πηπρηνύρνη Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγώλ ηδξπκάησλ ηεο 

αιινδαπήο θαζώο θαη πηπρηνύρνη ηκεκάησλ Tερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ 

ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3391/2005, άξζξν 

4 παξ. 2, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ αξ. 18 ηνπ λ. 3577/2007. 

 

3. Τν Π.Μ.Σ. «Σπζηήκαηα Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ» (MSc in 

Information and Communication Systems) έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνρή 

εθπαίδεπζεο κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ θαη απεπζύλεηαη ζε απνθνίηνπο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαζώο θαη ζε ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ πνπ επηζπκνύλ λα 

δηεπξύλνπλ ηελ γλώζε ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ 

αιιά θαη ζε ζύγρξνλα, δηεπηζηεκνληθά ζέκαηα κεηαμύ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, 

ελέξγεηαο θαη ηεο πγείαο πνπ αθνξνύλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. 

4. Η επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηε ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ησλ 

πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηνπ ππνςήθηνπ κε ηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ Π.Μ.Σ., ην 

βαζκό ηνπ δηπιώκαηνο ή πηπρίνπ, ηελ επίδνζε ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ζε 

πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζπλαθή κε ην Π.Μ.Σ., ηελ πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλώζε ηεο 

αγγιηθήο γιώζζαο, ην βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ ππνςήθηνπ θαη ηηο ζπζηαηηθέο 

επηζηνιέο. 

 



 

 

5. Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ κέρξη ηελ 30ε  Σεπηεκβξίνπ 2013 ή κέρξη 

ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ, ζηε Γξακκαηεία ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ Τερλνινγίαο ηνπ 

Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο, ηα παξαθάησ: 

 

 Έληππε αίηεζε (ζην δηθηπαθό ηόπν www.tech.ihu.edu.gr) 

 Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα ζηα αγγιηθά 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν δηπιώκαηνο Πνιπηερληθώλ Σρνιώλ (θπξίσο Μερ. Η/Υ), 

ή πηπρίνπ Σρνιώλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Πιεξνθνξηθήο θαη αληίζηνηρσλ 

ηκεκάησλ Τερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ, ή/θαη αληίζηνηρσλ ζρνιώλ 

ηνπ εμσηεξηθνύ (νη ελδηαθεξόκελνη πνπ αλακέλνπλ λα νινθιεξώζνπλ ηηο βαζηθέο 

ζπνπδέο ηνπο έσο ην Σεπηέκβξην κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε κόλν κε ηελ σο 

ηώξα αλαιπηηθή ηνπο βαζκνινγία) 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο  

 Γύν αθαδεκατθέο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ζε θιεηζηνύο ππνγεγξακκέλνπο θαη 

ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο 

 Πηζηνπνίεζε γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ηνπ επηπέδνπ Γ2/C2 (άξηζηε 

γλώζε). Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ δελ έρνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθό κπνξνύλ λα 

ππνβάινπλ αίηεζε αιιά γηα λα ηνπο επηηξαπεί λα μεθηλήζνπλ ην Π.Μ.Σ. ζα 

πξέπεη λα ην ππνβάινπλ έσο 30 Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2013 

 Γύν θσηνγξαθίεο 

 

Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηε Γξακκαηεία θαη ηνλ Υπεύζπλν 

Πξνγξακκάησλ (Programme Μanager) ηεο Σρνιήο ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Διιάδνο (ηει. 2310 807501). 

 

 

                                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

Θεζζαινλίθε, 7 Μαξηίνπ 2013 

 

 

 

Ο Κνζκήηνξαο ηεο Σρνιήο 

 

Καζεγεηήο Ισάλλεο Βιαράβαο 

http://www.tech.ihu.edu.gr/

