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ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

«ΠΡΟΗΓΜΔΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 

 

Πποκήπςξη θέζεων Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών 

για ηο Ακαδημαϊκό Έηορ 2014-2015 

 

 

Ζ Δηδηθή ΓητδξπκαηηθήΓηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (ΔΓΓΔ) ηνπ Γηαπαλεπηζηεκηαθνχ - 

ΓηαηκεκαηηθνχΠξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΓΠΜ) ησλ Σκεκάησλ : 

 

1) ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΑΠΘ 

2) ΗΑΣΡΗΚΖ  ΑΠΘ  

3) ΜΟΤΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΑΠΘ  

4) ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ  ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΑΠΘ θαη 

5) ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΟΤ ΠΑ.ΜΑΚ.  

 

απνθάζηζε ηελ πξνθήξπμε ζαξάληα πέληε (45)ζέζεσλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ γηα 

ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Πποηγμένα ςζηήμαηα Τπολογιζηών και Δπικοινωνιών» κε θαηεπζχλζεηο: 

Α.  Γικηςακή ςπολογιζηική - Ηλεκηπονικό Δμπόπιο (15) 

Β. Δςθςή ςζηήμαηα - Μεθοδολογίερ Τπολογιζηικήρ Νοημοζύνηρ και 

Δθαπμογέρ (15) 

Γ.  Σεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών ηος ήσος και ηηρ εικόναρ 

για ηην εκπαίδεςζη και ηην παπαγωγή (15) 

 

ηνΓΓΠΜ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλθαη δηπισκαηνχρνη 

Μεραληθνί Πνιπηερλείσλ θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ,ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ 

αλαγλσξηζκέλσλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη πηπρηνχρνη Σκεκάησλ ΣΔΗ, 

ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

  

Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ (ηζφγεην θηηξίνπ Γ’ Πνιπηερληθήο)  από 19 Αςγούζηος 

μέσπι 8επηεμβπίος,ηα εμήο απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά: 

 

1. Αίηεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ ΓΓΠΜ 

2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

3. Σίηινη πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ(αλ ππάξρνπλ) 

4. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΟΑΣΑΠ ζρεηηθφ κε ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνίρηζε ησλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ κε αληίζηνηρνπο ειιεληθψλ ΑΔΗ, εθφζνλ νη ηίηινη έρνπλ 

δνζεί απφ Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ 



5. Αλαιπηηθή βαζκνινγία καζεκάησλ ησλ πξνπηπρηαθψλ ή/θαη κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ή ππνβνιή ηνπ Παξαξηήκαηνο Γηπιψκαηνο πνπ ζπλνδεχεη θάζε 

ηίηιν ζπνπδψλ.  

6. Βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο 

7. Γπν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

8. Πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο  

9. Άιια έγγξαθα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπ.  

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο δελ ππνρξενχληαη λα 

ππνβάινπλ πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ αιιά απιέο 

θσηνηππίεο ή ειεθηξνληθά αξρεία ζε  κνξθή tif, jpeg, pdf ή άιιε.  Πξσηφηππα ή 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κφλν απφ 

ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα επηιεγνχλ θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο.  

 

Γηθαίσκα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ έρνπλ νη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη 

ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπ ην επηέκβξε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έσο ηνλ Οθηψβξην πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

εγγξαθή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ε έλαξμε ησλ καζεκάησλ.  

Όινη νη ππνςήθηνη ζα θιεζνχλ ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε απφ κέιε πνπ νξίδνληαη 

απφ ηελ ΔΓΓΔ ηνπ ΓΓΠΜ. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηξνπνπνίεζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεοηνπ ΓΓΠΜ εγθξίζεθε 

απφ ηελ χγθιεην Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ ΑΠΘ (ζπλεδξία 160/23-07-2014) θαη ζα 

δεκνζηεπζεί ζε ΦΔΚεληφο ηνπ επφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

 

 

Θεζζαλονίκη, 24 Ιοςλίος 2014 

 

  

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες και  παραλαβή ηων ενηύπων ζε ηλεκηρονική μορθή, 

οι ενδιαθερόμενοι μπορούν να επιζκεθηούν ηη ζελίδα ηοσ ΔΔΠΜΣ ζηην 

ηλεκηρονική διεύθσνζη: 

 

http://ee.auth.gr/academics/postgraduate-studies/interdepartmental-postgraduate-

programme/  

 

ή  να απεσθσνθούν ζηη Γραμμαηεία ηοσ ΔΔΠΜΣ (Ιζόγειο κηιρίοσ Δ’ 

Πολσηετνικής) ζηο ηηλ. 2310 996023, από ηις 9:30 έως ηις 12:30. 
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