
Πρόσκληση  Υποβολής Αιτήσεων Εισαγωγής 
στο Π.Μ.Σ.  "Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού" 

 
Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα λειτουργήσει το 
εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμη Δεδομένων 
και Παγκόσμιου Ιστού».  
 
Προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.: 

 Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της 
ημεδαπής από Τμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

 Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής από Τμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80). 

 Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να 
εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά  Π.Μ.Σ., που 
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι 
συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα. 

 
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού» το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) 
μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και του 
Τμήματος), 

 Βιογραφικό σημείωμα, 

 Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος, 

 Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (όπου απαιτείται), 

 Φωτοαντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών 
(εάν υπάρχουν), 

 Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας Προπτυχιακών Σπουδών 

 Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακών Σπουδών (εάν υπάρχει), 

 Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας για τους Έλληνες υποψηφίους ή της 
Ελληνικής για τους αλλοδαπούς υποψηφίους επιπέδου τουλάχιστον Β2 

 Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (εάν υπάρχουν), 

 Στοιχεία επικοινωνίας για συστάσεις από 2 μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από εργοδότες, 

 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, 

 Δύο (2) φωτογραφίες, 
 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δεν απαιτείται παράβολο εξέτασης 
υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. 



 
Συγγενή μαθήματα προς το Π.Μ.Σ. είναι: Πιθανότητες/Στατιστική, Γλώσσες 
Προγραμματισμού, Βάσεις Δεδομένων, Μηχανική Μάθηση, Εξόρυξη Γνώσης από 
Δεδομένα, Αποθήκες Δεδομένων, Συστήματα Λήψης Απόφασης, Ανάκτηση 
Πληροφορίας, Παγκόσμιος Ιστός, Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία 
Δεδομένων, Σημασιολογικός Ιστός, Μεγάλα Δεδομένα, Διαδίκτυο των Πραγμάτων. 

 
Τα κριτήρια επιλογής εισακτέων είναι τα εξής: 

I. O γενικός βαθμός και το είδος του Πτυχίου/Διπλώματος και η επίδοση σε προπτυχιακά 

μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με το Π.Μ.Σ. με συντελεστή 40%. Τονίζεται 
ότι ο ελάχιστος βαθμός του Πτυχίου/Διπλώματος Προπτυχιακών Σπουδών 
πρέπει υποχρεωτικά να είναι ή να ισοδυναμεί με το βαθμό έξι (6) της κλίμακας 
0-10. 

II. Η επίδοση στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου από την Τριμελή 
Επιτροπή με συντελεστή 25%. 

III. Η επίδοση και το είδος της Διπλωματικής εργασίας του υποψηφίου με 
συντελεστή 10%. 

IV. Η ερευνητική εμπειρία, η επαγγελματική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις και η 
συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου με συντελεστή 15%. 

V. Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή 10%. 
 
Οι υποψήφιοι νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο 
τελευταίο εξάμηνο της φοίτησής τους και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους 
εντός του Οκτωβρίου 2019, υποβάλλουν αντί αντιγράφου πτυχίου, βεβαίωση 
σπουδών συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία. Η οριστικοποίηση της 
εγγραφής των υποψηφίων αυτών θα γίνει μετά την προσκόμιση του αντιγράφου του 
πτυχίου.  
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται  μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων:  

https://dws.csd.auth.gr/admissions/  
 
μέχρι τις 31/5/2019 και σε έντυπη μορφή ως τις ημερομηνίες συνεντεύξεων στη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
 
Η διαδικασία επιλογής περιγράφεται λεπτομερώς στον αναρτημένο Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.   
 
Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη 
Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 54124 
Email: pms_info@csd.auth.gr   
Tηλ.:  2310-998930 
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