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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ 
ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Ακαδημαϊκό ζτοσ 2020–2021 

 
Το Σμήμα Μηχανικϊν Πληροφορικήσ, Τπολογιςτϊν και Σηλεπικοινωνιϊν (με ζδρα τισ 

ζρρεσ) του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου τησ Ελλάδοσ (ΔΙ.ΠΑ.Ε) (http://ict.ihu.gr/), 
ανακοινϊνει τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν 
(Π.Μ..) με τίτλο «Σηλεπικοινωνίεσ & Δίκτυα Η/Τ» για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2020-2021 
βάςει τθσ επανίδρυςισ του (υπουργικι απόφαςθ ΦΕΚ 3662/Β'/1-10-2019). Το Π.Μ.Σ. 
οδθγεί ςτθν απονομι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςησ (Μ.Δ.Ε.) ςτισ 
Σηλεπικοινωνίεσ & Δίκτυα Η/Τ. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα λειτουργεί Ακαδημία Cisco, 
για προετοιμαςία λιψθσ πιςτοποιθτικοφ από τθν Cisco. Ο νζοσ κφκλοσ του Προγράμματοσ 
κα ξεκινιςει τον Οκτϊβριο του 2020 και κα διεξαχκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του Τμιματοσ, 
ςτισ Σζρρεσ.  

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ωσ πρόγραμμα πλήρουσ φοίτηςησ και ωσ πρόγραμμα μερικήσ 
φοίτηςησ. Οι ςπουδζσ ςτο Π.Μ.. πλήρουσ φοίτηςησ διαρκοφν τρία εξάμηνα ςπουδϊν και 
αντιςτοιχοφν ςε 90 διδακτικζσ μονάδεσ (μονάδεσ ECTS). Η διδαςκαλία των μαθημάτων 
γίνεται κατά τα δυο πρϊτα εξάμηνα, ενϊ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την 
εκπόνηςη τησ διπλωματικήσ εργαςίασ. Για το πρόγραμμα μερικήσ φοίτηςησ η χρονική 
διάρκεια επεκτείνεται κατά δφο (2) επιπλζον εξάμηνα.  

Γλϊςςα διδαςκαλίασ είναι θ Ελληνική. 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιςτθμίων και πρϊθν Τ.Ε.Ι.) τθσ 

θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, το πτυχίο των οποίων 
ζχει αναγνωριςκεί από τον Διαπανεπιςτθμιακό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων 
Ακαδθμαϊκϊν & Πλθροφόρθςθσ (ΔΟΑΤΑΠ). Υποψθφιότθτα μποροφν να κζςουν και 
τελειόφοιτοι φοιτθτζσ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν πάρει το Πτυχίο τουσ ι κα ζχουν 
ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τουσ πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων, ζςτω και αν τουσ 
απομζνει θ ορκωμοςία. Ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειςτικά, ωσ ςυναφείσ ειδικότθτεσ 
κεωροφνται οι ακόλουκεσ: Μθχανικοί ειδικοτιτων Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και 
Μθχανικϊν Η/Υ, Πλθροφορικισ, Πλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν, Ηλεκτρονικϊν 
Υπολογιςτϊν, Τθλεπικοινωνιϊν, Δικτφων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικϊν, Αυτοματιςτϊν, 
Μθχανολόγων κακϊσ και απόφοιτοι Σχολϊν Θετικϊν Επιςτθμϊν (π.χ. Μακθματικοί και 
Φυςικοί). Δεκτοί γίνονται επίςθσ και όςοι είναι κάτοχοι Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν 
Σπουδϊν ςυναφοφσ ειδικότθτασ, ακόμθ κι εάν το βαςικό τουσ Πτυχίο δεν είναι ςυναφζσ 
προσ το γνωςτικό αντικείμενο των Τθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων Η/Υ. 

Ο αρικμόσ των ειςακτζων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτο Π.Μ.Σ. ορίηεται ςε 21. 
 

 

http://ict.ihu.gr/


 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
 Αίτθςθ (Το ζντυπο τθσ αίτθςθσ πρζπει να ςυμπλθρωκεί δφο φορζσ):  

α) Σε θλεκτρονικι μορφι (http://informatics.teicm.gr/msc/applyonline.php)  
β) Σε ζντυπθ μορφι (επιςυναπτόμενο  ζντυπο). 

 Βιογραφικό ςθμείωμα. 
 Θεωρθμζνο αντίγραφο του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
 Θεωρθμζνθ αναλυτικι βακμολογία. 
 Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ, ςε ξεχωριςτό, ςφραγιςμζνο και υπογεγραμμζνο φάκελο. 
 Αντίγραφο τθσ Πτυχιακισ/Διπλωματικισ Εργαςίασ (κατά περίπτωςθ). 
 Αποδεικτικό γνϊςθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ, επιπζδου τουλάχιςτο Β2 
 Όλα τα ζγγραφα πρζπει να είναι πρωτότυπα ι κακαρά αντίγραφά τουσ (για τα 

ξενόγλωςςα ζγγραφα απαιτείται επικυρωμζνθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά). 
 Επιπλζον, ενκαρρφνεται θ υποβολι οποιωνδιποτε άλλων εγγράφων που 

ενδεχομζνωσ κα μποροφςαν να υποςτθρίξουν τθν αίτθςθ (π.χ. επιςτθμονικζσ 
δθμοςιεφςεισ, βραβεία, υποτροφίεσ ι πιςτοποιθτικά εργαςίασ, κλπ.). 

Οι αιτιςεισ υποβάλλονται από Δευτζρα 1η Ιουνίου 2020 ζωσ Παραςκευή 25η  
επτεμβρίου 2020 ςτθν Γραμματεία του Σμήματοσ Πληροφορικήσ, Τπολογιςτϊν και 
Σηλεπικοινωνιϊν του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου τησ Ελλάδοσ (ΔΙ.ΠΑ.Ε), κόμβοσ ερρϊν, 
είτε αυτοπροςϊπωσ είτε ταχυδρομικά ςτθν διεφκυνςθ: 

Διεθνζσ Πανεπιςτήμιο τησ Ελλάδοσ (ΔΙ.ΠΑ.Ε), κόμβοσ ερρϊν  
Σμήμα Μηχανικϊν Πληροφορικήσ, Τπολογιςτϊν και Σηλεπικοινωνιϊν 

Αίτηςη ειςαγωγήσ ςτο Π.Μ.. «Σηλεπικοινωνίεσ & Δίκτυα Η/Τ», 
Σζρμα Μαγνηςίασ, 62124, ζρρεσ 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία, οι υποψιφιοι μποροφν να απευκφνονται είτε ςτθν 
Γραμματεία του Τμιματοσ (τθλ.: 23210-49341) είτε ςτον Διευκυντι του Π.Μ.Σ., κ. Δθμιτριο 
Ευςτακίου (τθλ.: 6970100688). 

Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων των υποψθφίων, που ζχουν προςκομίςει όλα τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά μζςα ςτισ προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ, γίνεται από Επιτροπι 
Επιλογισ ςτθν οποία ςυμμετζχουν τρία μζλθ Δ.Ε.Π. του Τμιματοσ.  

Τα τζλθ φοίτθςθσ ορίηονται ςε 2.400 ευρϊ για το ςφνολο των εξαμινων ςπουδϊν 
φοίτθςθσ (για τισ ςπουδζσ πλιρουσ φοίτθςθσ: 800 ευρϊ ανά εξάμθνο ςπουδϊν και για τισ 
ςπουδζσ μερικισ φοίτθςθσ: 400 ευρϊ ανά εξάμθνο ςπουδϊν και 800 ευρϊ για το εξάμθνο 
εκπόνθςθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ). 

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορθγεί υποτροφίεσ ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. Σκοπόσ των 
υποτροφιϊν, είναι να επιβραβεφςει και να υποκινιςει τουσ φοιτθτζσ του προγράμματοσ 
για τθν επίτευξη βελτιωμζνων επιδόςεων, κακϊσ και για να προςελκφςει φοιτθτζσ 
υψηλϊν ακαδημαϊκϊν προςόντων. 

Μζχρι ποςοςτοφ 30% των ειςακτζων φοιτητϊν, απαλλάςςονται από τα τζλη 
φοίτηςησ, με βάςη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.  

Επιπλζον μπορεί να κακοριςτεί ειδική ςυμφωνία για το φψοσ των τελϊν φοίτηςησ με 
επιςτημονικοφσ και επαγγελματικοφσ φορείσ. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν δομι και το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. είναι 
διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα (http://informatics.teicm.gr/msc/). 

 
 
Ο Διευκυντισ του Π.Μ.Σ. 
 
 

     Δρ. Δθμιτριοσ Ευςτακίου 
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
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