ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ
«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

Το Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, στα πλαίσια του προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών , «Επιστήµη και Τεχνολογία Υπολογιστών» το οποίο οδηγεί στην
απονοµή:
α) Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης.
β) Διδακτορικού Διπλώµατος,
προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012, 40 θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών και 15
θέσεις υποψηφίων διδακτόρων υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι θα είναι κάτοχοι
Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης σε συναφές αντικείµενο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: πτυχιούχοι Τµηµάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, άλλων
Τµηµάτων Μηχανικών και Τµηµάτων µη Μηχανικών ΑΕΙ της ηµεδαπής, πτυχιούχοι άλλων
αντίστοιχων Τµηµάτων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, εφόσον οι τίτλοι σπουδών
έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τµηµάτων των ΤΕΙ.
Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι θα γίνουν πτυχιούχοι τον Σεπτέµβριο 2011 και
οφείλουν µέχρι 2 µαθήµατα, αρκεί να καταθέσουν µέχρι 15 Οκτωβρίου 2011 αντίγραφο
πτυχίου ή πιστοποιητικό ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά στην Γραµµατεία του Τµήµατος
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, το αργότερο µέχρι 16 Σεπτεµβρίου 2011 .
Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη η γενική βαθµολογία, η επίδοση στην διπλωµατική
εργασία, η γνώση της Αγγλικής, οι συστατικές επιστολές κτλ.
Η έναρξη των µαθηµάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2011.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση υποψηφιότητας, σε ειδικό έντυπο χορηγούµενο από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.
Βιογραφικό Σηµείωµα.
Αντίγραφο Διπλώµατος ή Πτυχίου επικυρωµένο.
Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας.

Τουλάχιστον 3 συστατικές επιστολές (οι δύο από µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος του υποψηφίου).
Προαιρετικά, άλλοι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, ερευνητικές δραστηριότητες, περίληψη
διπλωµατικής ή πτυχιακής εργασίας, επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, διακρίσεις, επαγγελµατική
εµπειρία σε Πληροφορική.
Επάρκεια Αγγλικής Γλώσσας που τεκµηριώνεται µε σχετικά πιστοποιητικά Proficiency ή
TOEFL ή µε άλλα στοιχεία. Ο έλεγχος µπορεί να γίνει µε προσωπική συνέντευξη.
Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήµια
εξωτερικού)
Η αίτηση και η λίστα των δικαιολογητικών µπορεί να βρεθούν και στην ιστοσελίδα:

http://www.ceid.upatras.gr
Υπεύθυνος του Προγράµµατος είναι ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθηγητής του
Τµήµατος
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