
Προκήρυξη 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 

“Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” 

Ακαδ. Έτους 2019-2020 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 
Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και 

Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 

2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 

«Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» (Digital Applications and 

Innovation) με έδρα το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου 

(Κέρκυρα). 

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και 

φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Ψηφιακές Εφαρμογές 

και Καινοτομία» (Digital Applications and Innovation) έχει ως αντικείμενο 

την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων 

αξιοποίησης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών (αναλυτική μεγάλων 

δεδομένων, συνεργατικές εφαρμογές, κινητό υπολογίζειν, τεχνολογίες 

διαχείρισης ανθρωπιστικών δεδομένων, εικονικοί κόσμοι, ρομποτική) σε 

κρίσιμους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας (τουρισμός, πολιτισμός, 

εκπαίδευση, υγεία, αγροτική παραγωγή), με σκοπό την ανάπτυξη αλλά και 

διαχείριση της καινοτομίας σε αυτούς. 

 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να δώσει τη δυνατότητα δια βίου επιστημονικής 

εκπαίδευσης αφενός σε πτυχιούχους (ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι) που 

επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στο πεδίο των ψηφιακών 

τεχνολογιών προκειμένου να απασχοληθούν σε αναπτυσσόμενους 

επιστημονικούς τομείς (π.χ. ψηφιακός τουρισμός, βιοπληροφορική, ευφυής 

γεωργία, ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα), και αφετέρου σε εργαζόμενους του 

δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να ανταποκριθούν στις 

συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος για 

χρήση νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη καινοτομίας στο πεδίο εργασίας τους. 

 

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. 

(συμπεριλαμβάνονται τα Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017. 

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

 

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις 

«Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» (Digital Applications and Innovation). 



Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), απαιτείται 

η επιτυχής συμπλήρωση 60 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) (30 πιστωτικών 

μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο) μέσω της συμμετοχής του κάθε φοιτητή 

στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 

προγράμματος. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 5 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η 

διδασκαλία περιλαμβάνει: διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις και 

εργαστήρια, καθοδήγηση στην εκπόνηση επιστημονικών εργασιών, και 

διενέργεια ατομικών και ομαδικών έργων (projects). Μέρος του ΠΜΣ δύναται 

να διενεργείται εξ αποστάσεως, κατά τις κείμενες διατάξεις. Η παρακολούθηση 

των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 

 

Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική. Εν τούτοις, η συγγραφή της 

αναφοράς για το τελικό ατομικό έργο (capstoneproject) μπορεί να γίνει και 

στην Αγγλική ύστερα από επιλογή του φοιτητή σε συνεννόηση με τον επόπτη 

καθηγητή. 

 

Τα τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχονται συνολικά σε 3.000 ευρώ και για τα 

δύο εξάμηνα σπουδών. Τα τέλη φοίτησης των φοιτητών θα καταστήσουν για 

το Τμήμα εφικτό να παρέχει στους μεταπτυχιακούς του φοιτητές υψηλού 

επιπέδου παροχές σε τεχνικό και τεχνολογικό, διοικητικό, εκπαιδευτικό και 

επιστημονικό επίπεδο. O τρόπος καταβολής τους ορίζεται στον Κανονισμό του 

ΠΜΣ. 

 

Δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές ΠΜΣ των οποίων το 

ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό 

διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 

εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) 

του εθνικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος σύμφωνα με τα πλέον 

πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

 

Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό των τριάντα τοις 

εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται. 

 

Για την επιλογή, απαιτείται αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, η οποία 

υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των 

φοιτητών του Π.Μ.Σ. Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής, 

καλούνται στον φάκελο υποψηφιότητας να επισυνάψουν τα εισοδήματα του 

τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση 

φόρου. 

 

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων 

 

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση 

υποψηφιότητας στον σύνδεσμο http://di.ionio.gr/pmsdigappinnov/applications/ από 

http://di.ionio.gr/pmsdigappinnov/applications/


Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 έως και την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, 

επισυνάπτοντας τα ακόλουθα: 

 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

 Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) 

από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει. 

 Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών). 

 Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων 

σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής. 

  Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 και 

άνω). 

  Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση 

αλλοδαπών υποψηφίων). 

 Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής 

δραστηριότητας (εάν υπάρχουν). 

 Δύο (2) συστατικές επιστολές (ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές). 

 Τυχόν επιστημονικές εργασιές και δημοσιεύσεις  

 Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

 Μία (1) φωτογραφία (τύπου ταυτότητας) 

 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής, αποστέλλεται 

επιβεβαιωτικό e-mail για την επιτυχή υποβολή της αίτησης. 

 

Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για 

συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΠΜΣ.  

 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του 

Τμήματος είτε διαδικτυακά. Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους 

υποψηφίους να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την 

ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων. 

 

Η απόδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του 

υποψηφίου. Επιπλέον της συνέντευξης, τα κριτήρια επιλογής αφορούν στον 

βαθμό πτυχίου, στην πρότερη ερευνητική ενασχόληση του υποψηφίου με το 

χώρο των ψηφιακών εφαρμογών και της καινοτομίας και στην επαγγελματική 

του εμπειρία. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται αναλυτικά στον Κανονισμό 

Λειτουργίας του Προγράμματος (http://di.ionio.gr/pmsdigappinnov). 

 

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ 

«Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» (http://di.ionio.gr/pmsdigappinnov/) 

καθώς και του Τμήματος Πληροφορικής (http://di.ionio.gr) εντός του 

Οκτωβρίου 2019, ενώ θα υπάρξει και ηλεκτρονική και τηλεφωνική 

ενημέρωση. 

 



Όσοι υποψήφιοι φοιτητές γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ θα πρέπει να καταθέσουν 

φάκελο των δικαιολογητικών τους σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία ΠΜΣ.   

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2020.  

 

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://di.ionio.gr/pmsdigappinnov/)  

ή στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομίας (κατά 

προτίμηση με email στο msc_digapin@ionio.gr και στο τηλ.: +30 26610 

87762, φαξ:+30 26610 87766). 

 

 

 

Η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» 

(Digital Applications and Innovation) 

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αδαμαντία Πατέλη 


