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ην Σκήκα Μεραληθψλ Η/Τ, Σειεπηθνηλσληψλ & Γηθηχσλ (πνπ ζχκθσλα κε ην
πξνδεκνζηεπκέλν ζηνλ ηχπν κεραλνγξαθηθφ δειηίν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 20132014 πξφθεηηαη λα κεηνλνκαζηεί ζε Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ
Η/Τ) ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ιεηηνπξγεί, απφ ην
αθαδεκατθφ έηνο 2003-2004, ζεζκνζεηεκέλν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
(Π.Μ.). ηφρνο ηνπ Π.Μ.. είλαη ε απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο
Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζηελ "Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τπνινγηζηψλ,
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ".
Η δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε ηνπ Μ.Γ.Δ. είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 εμάκελα.
Σν παξφλ Π.Μ.. απεπζχλεηαη θπξίσο ζε Γηπισκαηνχρνπο αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ
Πνιπηερληθψλ ρνιψλ. Γίλνληαη επίζεο δεθηνί, ππφ πξνυπνζέζεηο, πηπρηνχρνη
Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Σ.Δ.Ι. ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν είλαη
ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο ησλ Μεραληθψλ Η/Τ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Γηθηχσλ θαη ησλ Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Σα πξνζθεξφκελα καζήκαηα αλήθνπλ ζηα γλσζηηθά πεδία ηεο επηζηήκεο θαη
ηερλνινγίαο ππνινγηζηψλ, ηειεπηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ, θαζψο θαη ησλ
ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ.
Η επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
Ν.3685/08, φπνπ ζα ιεθζνχλ ππ’φςηλ ν γεληθφο βαζκφο δηπιψκαηνο/πηπρίνπ, ε
επίδνζε ζηα ζπλαθή πξνο ηελ εξεπλεηηθή πεξηνρή πξνπηπρηαθά καζήκαηα θαη ζηε
δηπισκαηηθή/πηπρηαθή εξγαζία, ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ
(ηδίσο αγγιηθήο), ε ηπρφλ ππάξρνπζα εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη ζπζηαηηθέο
επηζηνιέο θαη άιια ζρεηηθά βηνγξαθηθά ζηνηρεία. Η αμηνιφγεζε θαη ηειηθή επηινγή
ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη κε ζπλεθηίκεζε ησλ πξνζφλησλ θαη αθνχ πξνεγεζεί
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Οη θαη’ αξρήλ απνδεθηνί ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ
νξηζκέλεο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γλσζηηθνχ ππνβάζξνπ, γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
νπνίνπ κπνξεί λα απαηηεζεί ε επηηπρήο παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ πξνπηπρηαθψλ
καζεκάησλ ή/θαη πξνπαξαζθεπαζηηθψλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ, νη επηδφζεηο ησλ
νπνίσλ δελ ινγίδνληαη ζηνλ βαζκφ Γηπιψκαηνο.
Oη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο απφ ηελ
15η Απριλίοσ 2013 έως την 31η Μαΐοσ 2013 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίηεζε, πνπ ζπκπιεξψλεηαη θαη ηππψλεηαη κέζσ ηεο ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο
http://inf-server.inf.uth.gr/newpost/ ηνπ ηζηφηνπνπ ηνπ Σκήκαηνο.
2.
3.
4.
5.

Αληίγξαθν Πηπρίνπ ή Γηπιψκαηνο.
Βεβαίσζε ηζνηηκίαο ΓΟΑΣΑΠ (γηα πηπρηνχρνπο αιινδαπήο).
Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο.
Δπάξθεηα Αγγιηθήο γιψζζαο πνπ ηεθκεξηψλεηαη κε ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ
αληίζηνηρν ηνπιάρηζηνλ κε ην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο
Δπηπέδνπ Β2 ή άιιε βεβαίσζε ηεθκεξίσζεο θαιήο γλψζεο. Απφ ηελ

6.

7.
8.
9.

ππνρξέσζε απηή εμαηξνχληαη νη θάηνρνη πξνπηπρηαθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ
ηίηινπ ζπνπδψλ Παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο ζηελ αγγιηθή γιψζζα.
Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζε έντσπη μορφή (4 αντίγραφα). ε απηφ
πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:
Α) ζχληνκε έθζεζε γλσζηηθψλ & εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ζηελ νπνία ζα
αλαθέξνληαη θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο ελδηαθέξεηαη γηα
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Σκήκα
Β) θαηάινγνο επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ
Γ) πεξίιεςε ηεο δηπισκαηηθήο ή πηπρηαθήο εξγαζίαο (εθφζνλ ν ππνςήθηνο
έρεη εθπνλήζεη δηπισκαηηθή ή πηπρηαθή εξγαζία).
Μία θσηνγξαθία (επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε).
Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
Σνπιάρηζηνλ δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο: Η ζχληαμε θαη ε απνζηνιή ηνπο
γίλεηαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ ζειίδα
http://inf-server.inf.uth.gr/newpost/ ηνπ ηζηφηνπνπ ηνπ Σκήκαηνο. ε
πεξίπησζε ππνςεθίσλ κε ζεκαληηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ θαη επηζηνιέο απφ άηνκα πνπ ηνπο έρνπλ επηβιέςεη
επαγγεικαηηθά.

Αηηήζεηο ηειεηφθνηησλ γίλνληαη δεθηέο. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη
απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. απαηηείηαη ε θαηαβνιή δηδάθηξσλ. Γηα ην ρεηκεξηλό εμάκελν
αθαδεκατθνύ έηνπο 2013-2014, ζα πξνζθεξζεί έλαο αξηζκόο αληαπνδνηηθώλ
ππνηξνθηώλ βάζεη ησλ αθαδεκατθώλ πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ πξνο αλάιεςε
θαζεθόλησλ επηθνπξηθήο δηδαζθαιίαο.
Η αίηεζε ππνβάιιεηαη αξρηθά ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη
θαηόπηλ, αθνύ ηππσζεί, καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά 2-8, θαηαηίζεηαη
απηνπξνζώπσο ή από άηνκν κε λόκηκε εμνπζηνδόηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Ελαιιαθηηθά, νη θάθεινη ησλ ππνςεθηνηήησλ
κπνξνύλ λα απνζηαινύλ κε νπνηαδήπνηε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξώλ –courier(παξάδνζε ζην Σκήκα θαη όρη «ζπζηεκέλν») ζηε δηεχζπλζε:
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Η/Τ, ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ
ΓΚΛΑΒΑΝΗ 37 & 28Η ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ Σ.Κ.38221
ΒΟΛΟ

Οη ελδηαθεξφκελνη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο http://www.inf.uth.gr, ή λα απεπζπλζνχλ ζηε Γξακκαηεία
ηνπ Σκήκαηνο, ππεχζπλε ππάιιεινο: Κνπγηνπκηδίδνπ Διέλε (Γθιαβάλε 37 θαη 28εο
Οθησβξίνπ, Σ.Κ. 38221 Βφινο, ηει. 24210-74934, Fax 24210-74997,
email:pgsec@inf.uth.gr ).
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