Προκήρυξη
Προγραμματος Μεταπτυχιακων Σπουδων (ΠΜΣ) με τιτλο
“Ψηφιακες Εφαρμογες και Καινοτομια”
Ακαδ. Έτους 2018-2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Το Τμημα Πληροφορικης της Σχολης Επιστημης της Πληροφοριας και
Πληροφορικης του Ιονιου Πανεπιστημιου λειτουργει απο το ακαδημαϊκο ετος
2018-2019 το Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων (Π.Μ.Σ.) με τιτλο
«Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» (Digital Applications and
Innovation) με εδρα το Τμημα Πληροφορικης του Ιονιου Πανεπιστημιου
(Κερκυρα).
Η παρουσα προσκληση αφορα στην επιλογη μεταπτυχιακων φοιτητων και
φοιτητριων για το ακαδημαϊκο ετος 2018-2019.
Το Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων (ΠΜΣ) στις «Ψηφιακές Εφαρμογές
και Καινοτομία» (Digital Applications and Innovation) εχει ως αντικειμενο την
παροχη εξειδικευμενων γνωσεων και την αναπτυξη ικανοτητων αξιοποιησης
των νεων ψηφιακων τεχνολογιων (αναλυτικη μεγαλων δεδομενων,
συνεργατικες εφαρμογες, κινητο υπολογιζειν, τεχνολογιες διαχειρισης
ανθρωπιστικων δεδομενων, εικονικοι κοσμοι, ρομποτικη) σε κρισιμους κλαδους
της Ελληνικης Οικονομιας (τουρισμος, πολιτισμος, εκπαιδευση, υγεια, αγροτικη
παραγωγη), με σκοπο την αναπτυξη αλλα και διαχειριση της καινοτομιας σε
αυτους.
Σκοπος του ΠΜΣ ειναι να δωσει τη δυνατοτητα δια βιου επιστημονικης
εκπαιδευσης αφενος σε πτυχιουχους (ελευθεροι επαγγελματιες, ανεργοι) που
επιθυμουν να αποκτησουν γνωσεις και ικανοτητες στο πεδιο των ψηφιακων
τεχνολογιων προκειμενου να απασχοληθουν σε αναπτυσσομενους
επιστημονικους τομεις (π.χ. ψηφιακος τουρισμος, βιοπληροφορικη, ευφυης
γεωργια, ηλεκτρονικη επιχειρηματικοτητα), και αφετερου σε εργαζομενους του
δημοσιου η του ιδιωτικου τομεα που επιθυμουν να ανταποκριθουν στις συνεχως
αυξανομενες πιεσεις του επαγγελματικου τους περιβαλλοντος για χρηση νεων
τεχνολογιων και αναπτυξη καινοτομιας στο πεδιο εργασιας τους.
Στο ΠΜΣ θα γινονται δεκτοι κατοχοι τιτλου πρωτου κυκλου σπουδων Α.Ε.Ι. της
ημεδαπης η ομοταγων ιδρυματων της αλλοδαπης συμφωνα με τις διαταξεις του
αρθρου 34 του ν.4485/2017.
Η χρονικη διαρκεια σπουδων για την απονομη του Διπλωματος Μεταπτυχιακων
Σπουδων οριζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το ΠΜΣ απονεμει Διπλωμα Μεταπτυχιακων Σπουδων (Δ.Μ.Σ.) στις «Ψηφιακες
Εφαρμογες και Καινοτομια» (Digital Applications and Innovation).
Για την απονομη του Διπλωματος Μεταπτυχιακων Σπουδων (ΔΜΣ), απαιτειται η
επιτυχης συμπληρωση 60 πιστωτικων μοναδων του Ευρωπαϊκου Συστηματος
Μεταφορας και Συσσωρευσης Πιστωτικων Μοναδων (ECTS) (30 πιστωτικων
μοναδων ανα ακαδημαϊκο εξαμηνο) μεσω της συμμετοχης του καθε φοιτητη στο
συνολο των εκπαιδευτικων και ερευνητικων δραστηριοτητων του
προγραμματος. Καθε μαθημα αντιστοιχει σε 5 Πιστωτικες Μοναδες (ECTS). Η
διδασκαλια περιλαμβανει: διαλεξεις, φροντιστηριακες ασκησεις και εργαστηρια,
καθοδηγηση στην εκπονηση επιστημονικων εργασιων, και διενεργεια ατομικων
και ομαδικων εργων (projects). Μερος του ΠΜΣ δυναται να διενεργειται εξ
αποστασεως, κατα τις κειμενες διαταξεις. Η παρακολουθηση των μαθηματων
ειναι υποχρεωτικη.
Ως γλωσσα διδασκαλιας οριζεται η Ελληνικη. Εν τουτοις, η συγγραφη της
αναφορας για το τελικο ατομικο εργο (capstoneproject) μπορει να γινει και στην
Αγγλικη υστερα απο επιλογη του φοιτητη σε συνεννοηση με τον εποπτη
καθηγητη.
Τα τελη φοιτησης στο ΠΜΣ ανερχονται συνολικα σε 3.000 ευρώ και για τα δυο
εξαμηνα σπουδων. Τα τελη φοιτησης των φοιτητων θα καταστησουν για το
Τμημα εφικτο να παρεχει στους μεταπτυχιακους του φοιτητες υψηλου επιπεδου
παροχες σε τεχνικο και τεχνολογικο, διοικητικο, εκπαιδευτικο και επιστημονικο
επιπεδο. O τροπος καταβολης τους οριζεται στον Κανονισμο του ΠΜΣ.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων
Οι υποψηφιοι φοιτητες πρεπει να υποβαλλουν φακελο υποψηφιοτητας απο 2
Ιουλίου εως και τις 31 Οκτωβρίου 2018, στον οποιο θα περιεχονται
απαραιτητως τα ακολουθα:
- Αιτηση υποψηφιοτητας.
- Αναλυτικο βιογραφικο σημειωμα.
- Αντιγραφα τιτλων σπουδων η αλλα στοιχεια (π.χ. βεβαιωση περατωσης)
απο τα οποια να προκυπτει οτι εχουν αποφοιτησει.
- Αναλυτικη βαθμολογια (μια για καθε τιτλο σπουδων).
- Αναγνωριση απο τον ΔΟΑΤΑΠ για οσους ειναι κατοχοι τιτλων σπουδων
απο ΑΕΙ της αλλοδαπης.
- Αποδεικτικο καλης γνωσης της Αγγλικης γλωσσας.
- Αποδεικτικα επαρκους γνωσης της Ελληνικης γλωσσας (σε περιπτωση
αλλοδαπων υποψηφιων).
- Βεβαιωσεις και λοιπα αποδεικτικα επαγγελματικης και ερευνητικης
δραστηριοτητας (εαν υπαρχουν).
- Δυο (2) συστατικες επιστολες (ακαδημαϊκες η επαγγελματικες).
- Φωτοαντιγραφα τυχον επιστημονικων εργασιων και δημοσιευσεων (σε
τρια [3] αντιγραφα).
- Φωτοτυπια και των δυο οψεων της αστυνομικης ταυτοτητας.

- Μια (1) φωτογραφια.
Δικαιουνται απαλλαγη απο τα τελη φοιτησης οι φοιτητες ΠΜΣ των οποιων το
ατομικο εισοδημα, εφοσον διαθετουν ιδιο εισοδημα, και το οικογενειακο
διαθεσιμο ισοδυναμο εισοδημα δεν υπερβαινουν αυτοτελως, το μεν ατομικο το
εκατο τοις εκατο (100%), το δε οικογενειακο το εβδομηντα τοις εκατο (70%)
του εθνικου διαθεσιμου ισοδυναμου εισοδηματος συμφωνα με τα πλεον
προσφατα δημοσιευμενα στοιχεια της Ελληνικης Στατιστικης Αρχης (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
Οι απαλλασσομενοι φοιτητες δεν ξεπερνουν το ποσοστο των τριαντα τοις εκατο
(30%) του συνολικου αριθμου των φοιτητων που εισαγονται.
Για την επιλογη, απαιτειται αιτηση απαλλαγης απο τα τελη φοιτησης, η οποια
υποβαλλεται υστερα απο την ολοκληρωση της διαδικασιας επιλογης των
φοιτητων των Π.Μ.Σ. Όσοι επιθυμουν να υποβαλλουν αιτηση απαλλαγης,
καλουνται στον φακελο υποψηφιοτητας να επισυναψουν τα εισοδηματα του
τελευταιου φορολογικου ετους, για το οποιο εχει ολοκληρωθει η εκκαθαριση
φορου.
Οι υποψηφιοι φοιτητες πρεπει να υποβαλλουν φακελο αιτησης στη διευθυνση:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
Γραμματεία ΠΜΣ «Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία»
Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100
Τηλ. +30 26610 87762, Φαξ. +30 26610 87766
Υπόψη κας Παναγιώτας Χασάπη
Οι φοιτητες που θα προεπιλεγουν της ανωτερω διαδικασιας θα κληθουν για
συνεντευξη απο την Επιτροπη Αξιολογησης Υποψηφιων του ΠΜΣ. Οι
συνεντευξεις θα πραγματοποιηθουν ειτε με φυσικη παρουσια στην εδρα του
Τμηματος ειτε διαδικτυακα. Σημειωνεται οτι δινεται η δυνατοτητα στους
υποψηφιους να προσκομισουν τους τιτλους σπουδων τους μεχρι την
ημερομηνια διεξαγωγης των συνεντευξεων.
Η αποδοση στη συνεντευξη θα συνυπολογιστει για την τελικη αξιολογηση του
υποψηφιου. Επιπλεον της συνεντευξης, τα κριτηρια επιλογης αφορουν στον
βαθμο πτυχιου, στην προτερη ερευνητικη ενασχοληση του υποψηφιου με το
χωρο των ψηφιακων εφαρμογων και της καινοτομιας και στην επαγγελματικη
του εμπειρια. Τα κριτηρια επιλογης καθοριζονται αναλυτικα στον Κανονισμο
Λειτουργιας του Προγραμματος (ο οποιος θα ειναι αναρτημενος απο τις 15
Ιουλιου 2018 στο αντιστοιχο πεδιο στον ιστοτοπο http://di.ionio.gr)
Τα ονοματα των επιτυχοντων θα ανακοινωθουν στην ιστοσελιδα του Τμηματος
Πληροφορικης http://di.ionio.gr εντος του Σεπτεμβριου 2018 και θα υπαρξει
ηλεκτρονικη και τηλεφωνικη ενημερωση.
Για καθε συμπληρωματικη πληροφορια, οι ενδιαφερομενοι μπορουν να
απευθυνονται στην ιστοσελιδα του Τμηματος η στη Γραμματεια του ΠΜΣ

«Ψηφιακες Εφαρμογες και Καινοτομιας (κατα προτιμηση με email στο
msc_digapin@ionio.gr και στο τηλ.: +30 26610 87762, φαξ:+30 26610 87766).

Η Διευθυντρια του Προγραμματος Μεταπτυχιακων Σπουδων
«Ψηφιακες Εφαρμογες και Καινοτομια» (Digital Applications and Innovation)
Αναπληρωτρια Καθηγητρια Αδαμαντια Πατελη

