
 
 
Γιατί να σπουδάσω Μηχανικός Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Σάμο. 
 
Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (www.icsd.aegean.gr) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα το Καρλόβασι της Σάμου είναι ένα δυναμικό και ανερχόμενο Τμήμα, με 
σύγχρονο πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών, που εκπαιδεύει νέους Μηχανικούς στις τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στις τεχνολογίες του παρόντος και του μέλλοντος, ενώ αποτελεί 
διαχρονικά σταθμό στη ζωή χιλιάδων φοιτητών και επαγγελματιών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων από το 1997 έως και σήμερα. 
 
Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη διεθνή πρότυπα σπουδών 
(π.χ. διεθνείς οργανισμοί IEEE, ACM), προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας, 
σε συνδυασμό με το άρτιο καταρτισμένο και πολυβραβευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, παρέχουν 
υψηλού επιπέδου επιστημονική τεχνολογική παιδεία, εφοδιάζοντας τους σπουδαστές του σήμερα με 
όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται σε ένα μελλοντικό απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. 
 
Το Τμήμα είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα εργαστήρια για όλες τις ειδικότητες. Στόχος δεν 
αποτελεί μόνο ο επιστημονικός εμπλουτισμός γνώσεων των σπουδαστών, αλλά και η ανάπτυξη της 
κριτικής και εκφραστικής ικανότητά τους. 
 
Ημερίδες, διαγωνισμοί, σύλλογοι φοιτητών και πανεπιστημιακές ομάδες συντελούν σε μια μοναδική 
εκπαιδευτική εμπειρία. Αξίζει να αναφερθεί η δυνατότητα Erasmus που παρέχεται σε όλους τους 
φοιτητές του Πανεπιστημίου, αναπτύσσοντας ακόμα περισσότερο το θεματολόγιο δεξιοτήτων τους. Η 
ενθάρρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω των πολλαπλών κινήτρων και δράσεων, έχει οδηγήσει 
μεγάλη μερίδα των σπουδαστών σε διεθνής διακρίσεις, αλλά και τη συντριπτική πλειοψηφία των 
αποφοίτων σε μια άμεση και συναφή στο αντικείμενο σπουδών τους επαγγελματική αποκατάσταση. 
 
Το Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα σπίτι για κάθε φοιτητή. Είτε πληρώντας τις προϋποθέσεις ένταξης στις 
σύγχρονες εστίες του είτε διαμένοντας εκτός αυτών, οι επιλογές στην πόλη του Καρλοβάσου είναι 
αρκετές, το κόστος διαβίωσης χαμηλό και οι προτάσεις διασκέδασης έτοιμες να καλύψουν και τους 
πλέον απαιτητικούς. Η εγκληματικότητα στο νησί είναι σχεδόν μηδενική και η κάθε ήσυχη γειτονιά σε 
συνδυασμό με το όμορφο φυσικό του περιβάλλον αποτελεί ένα ιδανικό φοιτητικό περιβάλλον για κάθε 
σπουδαστή. 
 
Με την ολοκλήρωση των σπουδών, όλοι οι απόφοιτοι γίνονται μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΤΕΕ) και αποκτούν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών και επαγγελματικές προοπτικές. Αναζητώντας φιλόδοξους υποψηφίους, αλλά και 
στηρίζοντας το όραμα των φοιτητών να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους, την τρέχουσα ακαδημαϊκή 
χρονιά το πρόγραμμα «Η Σάμος στηρίζει τους φοιτητές της» θα απονείμει υποτροφίες των 10.000€ 
στους αριστούχους εισακτέους. 
 


