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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  

«Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων» 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών  

για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 
 

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής 

εξειδικεύσεις: 

 

1. Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων. 

2. Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα. 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι 

Τμημάτων Πληροφορικής, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και 

Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των αντίστοιχων Τμημάτων της 

αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ισότιμων προς τα Πανεπιστήμια, 

καθώς και Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ και Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών ΤΕ. 

Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι, εφόσον γίνουν 

δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ μόνο εάν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την 

εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου 2020 στη Γραμματεία του 

Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (υπάρχει και στον δικτυακό τόπο του Τμήματος: 

       https://www.cs.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/form-m4.pdf, Φόρμα Μ4) 

2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (για τους διπλωματούχους ή πτυχιούχους). Τελειόφοιτοι 

μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, αλλά γίνονται δεκτοί μόνον εφόσον 

αποκτήσουν το δίπλωμα ή το πτυχίο τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021. 

3. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για αποφοίτους 

Α.Ε.Ι. του εξωτερικού). 

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών. 

5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (Καλή Γνώση). Οταν δεν 

υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση πιστοποιείται με εξέταση, η οποία συνίσταται σε μετάφραση 

τεχνικού κειμένου στα Ελληνικά. 

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές. 

8. Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (αν υπάρχει). 

9. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία να 

αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές. 

10. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη 

αξιολόγησή τους. 
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