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 2013-2014, 50 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 2013 και
οφείλουν μέχρι 2 μαθήματα, αρκεί να καταθέσουν μέχρι 15 Οκτωβρίου 2013 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 6 Σεπτεμβρίου 2013 .
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 2013.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση υποψηφιότητας, σε ειδικό έντυπο χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Βιογραφικό Σημείωμα.
Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου επικυρωμένο.

Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
Τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές (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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