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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 

«ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ» 

 

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από τις αρχές του 2003 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης στην «Επιστήμη των Υπολογιστών». Μέσω 

της παρούσας προκήρυξης καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις οι υποψήφιοι για φοίτηση στον κύκλο 

σπουδών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. 

1. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: (α) Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης των 

Υπολογιστών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, (β) Απόφοιτοι Πολυτεχνειακών 

Τμημάτων καθώς και Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής, (γ) Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων, ή ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την Πληροφορική, (δ) Πτυχιούχοι 

Τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την Πληροφορική. Δικαίωμα 

αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρων τμημάτων, οι οποίοι όμως, εφόσον γίνουν δεκτοί, 

έχουν δικαίωμα εγγραφής στον Πρόγραμμα μόνο αν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την 

εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016.  

2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στην 

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, 

με βάση την συνάφεια των βασικών σπουδών τους με τους επιστημονικούς στόχους του παρόντος 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος, την βαθμολογία των τίτλων σπουδών, τις συστατικές τους επιστολές, 

τη γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, επιστημονικές εργασίες και 

άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και την επίδοσή τους στην ατομική 

συνέντευξη. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαία, είτε κατά στάδια, 

κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων 

που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγουμένων σταδίων. 

3. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων ο οποίος 

ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, και δίδεται προθεσμία δύο εβδομάδων στους 

επιτυχόντες να αποδεχθούν ή όχι την θέση τους στο Πρόγραμμα με καταβολή της σχετικής 

προκαταβολής.  

4. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων εκ μέρους των φοιτητών εν είδει 

συνεισφοράς ανταποδοτικού χαρακτήρα. Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται με βάση απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. του Τμήματος Πληροφορικής και ανακοινώνεται στην 

ιστοσελίδα του Προγράμματος. Για τους φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-

2017 αποφασίστηκε η δυνατότητα φοίτησης με καταβολή μόνο του ημίσεως των διδάκτρων έναντι 

προσφοράς εκ μέρους του φοιτητή ανταποδοτικού επικουρικού έργου στο Τμήμα Πληροφορικής κατά 

τη διάρκεια των σπουδών του. 

5. Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 3 πλήρη 

ακαδημαϊκά εξάμηνα (δηλαδή περίπου 18 μήνες). 

6. Η έναρξη των μαθημάτων τοποθετείται τον Οκτώβριο 2016. 

7. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. 

8. Ο αριθμός των εισακτέων είναι τριάντα πέντε (35) κατά ανώτατο όριο. 

9. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από την 21 Mαρτίου 2016 έως και την 16 Μαΐου τα εξής 

δικαιολογητικά: 



i. Αίτηση στο ειδικό έντυπο, το οποίο διατίθεται τόσο από την Γραμματεία όσο και από την ιστοσελίδα 

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: http://www.cs.aueb.gr/csgrad  

ii. Τρεις συστατικές επιστολές στο ειδικό έντυπο, το οποίο διατίθεται τόσο από την Γραμματεία όσο και 

από την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

http://www.cs.aueb.gr/csgrad/information/usefull.php  

iii. Μια φωτογραφία. 

iv. Αντίγραφο για κάθε πτυχίο. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/86, ότι η αποδοχή τους θα είναι υπό αίρεση της απόκτησης του πτυχίου μέχρι την εξεταστική 

περίοδο Σεπτεμβρίου 2016. 

v. Βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίων από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής από το 

ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ (ή βεβαίωση ότι σχετική αίτηση για αναγνώριση έχει κατατεθεί, οπότε αποδοχή 

στο πρόγραμμα γίνεται υπό την προϋπόθεση θετικής απόφασης έως τον Οκτώβριο 2016).  

vi. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης. 

vii. Αντίγραφο αναλυτικής περιγραφής της ύλης για τα βασικά μαθήματα Επιστήμης Υπολογιστών (βλέπε 

ενότητα Χ της αιτήσεως) από τον Οδηγό Σπουδών του προπτυχιακού (δεν απαιτείται για τους 

απόφοιτους Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών). 

viii. Αποδεικτικά ερευνητικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν). 

ix. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. Σημειωτέον ότι για το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας 

θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθεί η ανάλογη τεκμηρίωση που διαθέτει ο υποψήφιος, η οποία θα 

αξιολογηθεί. Για την πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας απαιτείται η κατοχή 

πτυχίου επιπέδου Advanced του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Πανεπιστημίου του Michigan ή 

ισότιμου τίτλου. 

10. Κάθε αίτηση για το παρόν πρόγραμμα αξιολογείται ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί 

στα άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

11. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 

Προγράμματος Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00 (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 

γραφείο 203, Τηλ.: 210 8203646 & 210 8203860, email: cs_grad_secr@aueb.gr) καθώς και στην 

ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.cs.aueb.gr/csgrad/ . 

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016 

 

O Πρύτανης  Ο Διευθυντής του Προγράμματος 

 

 

 

 

Καθηγητής Ε. Γιακουμάκης                    Καθηγητής Γ. Πολύζος 
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