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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ακαδημαϊκό έτος 2017–2018

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. του Α.Ε.Ι.
Πειραιά Τ.Τ. ανακοινώνει τη λειτουργία του 5ου κύκλου του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών

Σπουδών

(Π.Μ.Σ.)

με

τίτλο

«Εφαρμοσμένα

Πληροφορικιακά

Συστήματα», το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τ.Β΄: 140/28-1-2014) και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3685/2008
περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά
Συστήματα. O πέμπτος κύκλος σπουδών θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2107.

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραμμα μερικής
φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών,
αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS) και περιλαμβάνουν την επιτυχή
παρακολούθηση εννέα (9) μαθημάτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για το
πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια επεκτείνεται κατά τρία (3) επιπλέον
εξάμηνα. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και
Τ.Ε.Ι.) Θετικών ή Τεχνολογικών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
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ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον
Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης
(ΔΟΑΤΑΠ). Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και απόφοιτοι Α.Ε.Ι. οι οποίοι
απασχολούνται σε τομείς που έχουν σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα, τα συστήματα
αυτοματισμού, τα τηλεπικοινωνιακά και ηλεκτρονικά συστήματα. Ο αριθμός των
εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 50 για κάθε τμήμα του
προγράμματος (πλήρους και μερικής φοίτησης).

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη γραμματεία του Τμήματος φάκελο με τα
ακόλουθα δικαιολογητικά1:
1. Έντυπη αίτηση* συμμετοχής στην αξιολόγηση. (απαραίτητο)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα*. (απαραίτητο)
3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος. Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις
ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. (απαραίτητο)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος, με ακριβή μέσο
όρο επίδοσης. (απαραίτητο).
5. Δύο συστατικές επιστολές* σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους
φακέλους. (απαραίτητο)
6. Αντίγραφα αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. (εάν υπάρχουν)
7. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).
8. Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου των υποψηφίων ή διακρίσεων,
όπως π.χ. επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επισ1τημονικά περιοδικά ή πρακτικά
συνεδρίων, σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).
9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο
του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο, που κατά τη
γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη
εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους.

1

Για όσα δικαιολογητικά φέρουν αστερίσκο, τα σχετικά έντυπα ή υποδείγματα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
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Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 15 Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου 2017 στη γραμματεία
του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. του Α.Ε.Ι.
Πειραιά Τ.Τ. είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένα Πληροφορικά Συστήματα»
Θηβών & Πέτρου Ράλλη 250, 12244, Αιγάλεω

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στην γραμματεία του
Τμήματος (τηλ.: 2105381110) είτε στον Διευθυντή του Προγράμματος καθ. Ιωάννη Έλληνα
(τηλ.: 2105381208)

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, που έχουν προσκομίσει όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, γίνεται από Επιτροπή
Επιλογής, η οποία αποτελείται από μέλη Ε.Π. του Τμήματος. Η διαδικασία αξιολόγησης
παρατίθεται στο Παράρτημα της πρόσκλησης.

Τα δίδακτρα ορίζονται σε 3.000 ευρώ για όλα τα εξάμηνα σπουδών φοίτησης, τα
οποία καταβάλλονται σε έξι (6) ισόποσες δόσεις.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών
σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του προγράμματος και ένας (1)
αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Επιπλέον το πρόγραμμα δύναται να
χορηγεί έως δύο υποτροφίες κατ’ έτος στους σπουδαστές που διακρίνονται τόσο για την
βαθμολογική τους πρόοδο όσο και την εν γένει σπουδαστική τους διάκριση σαν
μεταπτυχιακοί σπουδαστές.
Στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι όποιοι είναι απόφοιτοι του Τμήματος,
παρέχεται έκπτωση 15%. Επιπλέον μπορεί να καθοριστεί ειδική συμφωνία για το ύψος των
διδάκτρων με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς. Τα δίδακτρα είναι δυνατό να
επιδοτηθούν από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή
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ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις
μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα, τη δομή και το
περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://mhys.puas.gr.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Ιωάννης Έλληνας
Καθηγητής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής και περιλαμβάνει
προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ή συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης (π.χ. Skype).
Τα κύρια κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, η
ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, η ευρύτητα των γνώσεών
του, η ωριμότητα, η διάθεση για απαιτητική εργασία και η ομαδικότητα. Ακολούθως
συντάσσεται κατάλογος, στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι ανάλογα με τον αριθμό
αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης της κι η βαρύτητα
καθενός στον υπολογισμό της βαθμολογίας τωβν υποψηφίων έχουν ως εξής:
Α/Α

Συντελεστής

Κριτήριο Αξιολόγησης

βαρύτητας

1

Προφορική συνέντευξη

30%

2

Γενικός βαθμός πτυχίου

20%

3

Επαγγελματική εμπειρία σε συναφές πεδίο

15%

4

Ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα

15%

5

Γνώση ξένης γλώσσας

10%

6

Βαθμολογία σε σχετικά με το Π.Μ.Σ. μαθήματα

10%
ΣΥΝΟΛΟ :

100

Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό
εισακτέων, επιλέγονται και οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο υποψήφιοι.
Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πρακτικό με τους πίνακες επιτυχόντων και
απορριπτέων, οι οποίοι επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και
ανακοινώνεται μέσω της γραμματείας του Τμήματος. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται
γραπτώς και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη γραμματεία του Τμήματος. Οι
επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός επτά (7) ημερών εάν αποδέχονται ή
όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας
του και καταβάλλοντας την πρώτη δόση των διδάκτρων, στην περίπτωση που έχουν
5/6

καθοριστεί δίδακτρα. Η μη απάντηση ή η μη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων
από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση
αποδοχής.
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