
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Πληροφορική και Εφαρμογές»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και  Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής  προσκαλεί  υποψηφίους
μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) «Πληροφορική και Εφαρμογές» που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2018-2019.

Το ΠΜΣ έχει εγκριθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Διοικητικής Αττικής (Αρ. Έγκρισης: 9/17-5-2018
ΑΔΑ:  Ψ3ΨΜ46Μ9ΞΗ-Π53)  καθώς  και  από  το  Υπουργείο  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  (Αρ.  έγκρισης:
105323/Ζ1/26-6-2018). Η απόφαση ίδρυσής του έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και εκκρεμεί η δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σκοπός του ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές» είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, Τμημάτων και
Σχολών  διαφορετικών  από  αυτών  που  σχετίζονται  με  την  Πληροφορική,  οι  οποίοι  επιθυμούν  να  αποκτήσουν
επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. 

Το ΠΜΣ έχει  διάρκεια  τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και  απονέμει  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)  στην
«Επιστήμη της Πληροφορικής και τις εφαρμογές της». Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή,
πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής. 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
έως και 28/09/2018:

 Συμπληρωμένο έντυπο Αίτησης (παρέχεται στο δικτυακό τόπο http  ://  msc  -  ict  .  uniwa  .  gr  /  ).  
 Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από

το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 Πιστοποιητικό  αναλυτικής  βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην  οποία  να αναγράφεται  ο  βαθμός  του

πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης.
 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 Πρόσφατη φωτογραφία (επισυνάπτεται στην αίτηση).
 Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών  (τουλάχιστον Αγγλικών).
Η  αίτηση με  τα σχετικά δικαιολογητικά  υποβάλλεται  καθημερινά,  Δευτέρα έως Παρασκευή,  09:00 έως 14:00,  στη
διεύθυνση:

Γραμματεία Π.Μ.Σ «Πληροφορική και Εφαρμογές»
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπουλη 1, 
Αγ. Σπυρίδωνος 28, 12210

Κτίριο Κ.16, 1ος Όροφος, Γραφείο 119
Τηλ. 210-5385312

Επίσης, μπορεί να αποστέλλεται με email στη διεύθυνση msc  -  ict  @  teiath  .  gr  .

Για απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία, καθώς και με το msc  -  ict  @  teiath  .  gr  .
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