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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005-2006 
 

Το Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραµµα  
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείµενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» στo πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που 
συγχρηµατοδοτείται 75% από την ΕΕ και 25% από Εθνικούς Πόρους.   
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονοµή τίτλων ορίζεται για το µεν Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης σε τρία (3) εξάµηνα και 
για το ∆ιδακτορικό σε έξι (6) εξάµηνα κατ’ ελάχιστο.   
Οι κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης που θα λειτουργήσουν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 είναι οι 
ακόλουθες: 
- Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων 
- ∆ιαχείριση Πληροφορίας 
- Τεχνολογίες ∆ικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών. 
Η προκήρυξη αυτή αφορά την εισαγωγή σπουδαστών του προγράµµατος για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006. Στο Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης θα γίνουν δεκτοί για το ακαδ. έτος 2005-2006 µέχρι εξήντα  (60) µεταπτυχιακοί φοιτητές (20 ανά 
κατεύθυνση), κάτοχοι Πτυχίου Πανεπιστηµίου των Τµηµάτων Πληροφορικής ή Μαθηµατικών ή Φυσικών ή Πολυτεχνικών ή Οικονοµικών 
Σχολών της ηµεδαπής ή ισότιµων αναγνωρισµένων της αλλοδαπής. Επίσης µπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι τµηµάτων ΤΕΙ, 
αντιστοίχων µε τα παραπάνω τµήµατα σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του αρθρ. 5 παρ.12γ και 13 του ν.2916/2001, καθώς και αξιωµατικοί 
των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών. Υποψήφιοι µπορούν να είναι και φοιτητές, οι οποίοι αναµένεται να καταστούν πτυχιούχοι µέχρι 
το τέλος της περιόδου των εγγραφών. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων καθορίζονται από το άρθρο 6 του Κανονισµού Σπουδών 
(http://www.icsd.aegean.gr). 
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν έως και την 5η Σεπτεµβρίου 2005 (σφραγίδα ταχυδροµείου) στη Γραµµατεία του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη διεύθυνση, Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων, Σχολή 
Θετικών Επιστηµών, Καρλόβασι 83200 Σάµος, υπ’ όψιν κ. Ε Γραµµατικού, τα παρακάτω δικαιολογητικά  

• Αίτηση εγγραφής στο Μ.Π.Ε.  
• Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.  
• Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας 
• Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας (έγχρωµες ή ασπρόµαυρες) 
• Νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου οµοταγούς 

ιδρύµατος της αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (oι πτυχιούχοι Παν/µίων της αλλοδαπής 
υποχρεούνται να καταθέσουν κατά την περίοδο των εγγραφών πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)   

• Νόµιµα επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων, στο οποίο θα 
αναγράφεται και ο βαθµός του πτυχίου.  

• ∆ύο (2) συστατικές επιστολές.  
• Αντίγραφο διπλωµατικής εργασίας (αν εκπονήθηκε).  
• Μονοσέλιδο κείµενο, όπου θα τεκµηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και 

δραστηριοποίησης στα πλαίσια του συγκεκριµένου Π.Μ.Σ.  
• Ανάτυπα άρθρων που δηµοσιεύτηκαν είτε σε επιστηµονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων 

τα οποία δηµοσιεύουν εργασίες µε σύστηµα των κριτών (αν υπάρχουν).  
• Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας.  
• Κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.  

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που βρίσκονται στη διεύθυνση http://www.icsd.aegean.gr.  
∆εν προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006.  
Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του  Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τηλ. 
επικοινωνίας 22730-82026, 22730-82027, Fax 22730-82009, email: rena@aegean.gr). 
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