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Σέρρες 16/9/2016 

 

Προς τα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών 

 

    Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι, 

επικοινωνούμε  μαζί  σας  για  να  σας  γνωστοποιήσουμε  την  έναρξη  λειτουργίας  του  δεύτερου 

κύκλου  του  ελληνόφωνου  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (Π.Μ.Σ.)  με  τίτλο 

«Εφαρμοσμένη  Πληροφορική»  (ΦΕΚ  τ.Β:  620/15‐4‐2015),  το  οποίο  τελεί  υπό  την  αιγίδα  του 

Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην 

απονομή Μεταπτυχιακού  Διπλώματος  Ειδίκευσης  (Μ.Δ.Ε.)  στην  Εφαρμοσμένη  Πληροφορική.  O 

δεύτερος  κύκλος  σπουδών  θα  ξεκινήσει  τον  Οκτώβριο  του  2016  και  θα  διεξαχθεί  στις 

εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες. 

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. 

Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών, όπου κατά τα δύο 

πρώτα εξάμηνα γίνεται διδασκαλία των μαθημάτων και το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την 

εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.  Για  το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια 

επεκτείνεται κατά δύο (2) επιπλέον εξάμηνα. 

  Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των μαθημάτων διαρθρώθηκαν κατά τρόπο τέτοιο ώστε 

να  καλύπτονται  οι  ανάγκες  για  εξειδίκευση  στις  τεχνολογίες  αιχμής  του  κλάδου  της 

πληροφορικής.  Επιπλέον  προήλθαν  από  όσμωση  με  την  επιστημονική  και  επαγγελματική 

κοινότητα  των  Σερρών  και  της  ευρύτερης  περιφέρειας,  έτσι  ώστε  να  επιτευχθεί  η  απαραίτητα 

σύνδεση  του  ακαδημαϊκού  χώρου  με  την  κοινωνία  και  η  προστιθέμενη  αξία  του  Π.Μ.Σ.  να 

καταστεί η μέγιστη δυνατή για το δυνητικό κοινό του. 
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Οι δύο πυλώνες του Π.Μ.Σ. είναι οι διδάσκοντες και οι υποδομές. Οι διδάσκοντες, καθηγητές 

των  τμημάτων  του  Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  όμορων  Α.Ε.Ι.,  καθώς  και  ερευνητές  του 

χώρου της πληροφορικής, συνδυάζουν το  ισχυρό ακαδημαϊκό και ερευνητικό υπόβαθρο με την 

πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία. Την τελευταία δεκαετία το Τ.Ε.Ι. Σερρών/Κεντρικής Μακεδονίας 

βρέθηκε  στην  ευτυχή  θέση  να  είναι  από  τα  πλέον  ανταγωνιστικά  Α.Ε.Ι.  της  χώρας  –  για  τα 

δεδομένα  του  μεγέθους  του  –  στην  προσέλκυση  ερευνητικών  προγραμμάτων, 

χρηματοδοτούμενων ως επί το πλείστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης οργάνωσε συνέργειες 

και δημιούργησε δίκτυα συνεργασίας με Α.Ε.Ι. και φορείς του εξωτερικού. Η εμπειρία από αυτές 

τις  δραστηριότητες  θα  αποτελέσει  σημαντικό  παράγοντα  για  την  επιτυχημένη  υλοποίηση  του 

νέου Π.Μ.Σ. 

  Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής από το 2002 επένδυσε σε 

αυτές,  παρέχοντας  έτσι  τη  δυνατότητα  εξάσκησης  των  μεταπτυχιακών  φοιτητών  σε  πλήρως 

εξοπλισμένα  εργαστήρια,  σε  εξειδικευμένο  εργαστήριο  παράλληλου/κατανεμημένου 

προγραμματισμού και δικτύων, αλλά και στον ισχυρότατο grid υπολογιστή που διαθέτει. Συνεπώς 

η έμπρακτη εφαρμογή των γνώσεων αποτελεί το πλέον ισχυρό πλεονέκτημα ενός προγράμματος 

στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική. 

Θα πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  το Π.Μ.Σ.  προβλέπει  ένα πακέτο  διδάκτρων,  προσαρμοσμένο 

στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πολυετής οικονομική κρίση. Τα γενικά δίδακτρα ορίζονται 

σε 2.700 ευρώ για όλα τα εξάμηνα σπουδών φοίτησης  (για τις σπουδές πλήρους φοίτησης 900 

ευρώ  ανά  εξάμηνο  σπουδών  και  για  τις  σπουδές  μερικής  φοίτησης  450  ευρώ  ανά  εξάμηνο 

σπουδών και 900 ευρώ για το εξάμηνο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας). Ωστόσο Το Π.Μ.Σ. 

μπορεί να χορηγεί υποτροφίες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σκοπός των υποτροφιών είναι να 

επιβραβεύσει και να υποκινήσει τους φοιτητές του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων 

επιδόσεων. Οι υποτροφίες χορηγούνται ανά εξάμηνο με κριτήριο την επίδοση των φοιτητών. 

  Ακόμη,  στους  υποψήφιους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  οι  όποιοι  διαθέτουν  πτυχίο 

πληροφορικής τα δίδακτρα ορίζονται σε 2.400 ευρώ. 
 

  Ειδικά  για  τα  μέλη  του  Επιμελητηρίου,  προβλέπεται  η  δυνατότητα  καθορισμού  ειδικής 

συμφωνίας  για  το  ύψος  των  διδάκτρων,  η  οποία  θα  επιφέρει  σημαντικές  μειώσεις  στα 

δίδακτρα,  ανάλογα  με  το  πλήθος  των  ενδιαφερομένων  υποψηφίων  και  θα  αφορά  τα  μέλη 

αλλά και τους υπαλλήλους των αντίστοιχων επιχειρήσεων (μελών). 
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  Τα  δίδακτρα  είναι  δυνατό  να  χρηματοδοτηθούν  από  το  πρόγραμμα  ΛΑΕΚ  του  ΟΑΕΔ, 

δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις 

μέσω της εργοδοτικής εισφοράς για τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ).   
 

  Οι  μεταπτυχιακοί  φοιτητές  λαμβάνουν  πάσο,  δικαιούνται  σίτισης  και  πλέον  μπορούν  να 

εκδώσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα. 

  Για  την  επαρκή  πληροφόρηση  των  μελών  σας  υπάρχει  ιστοσελίδα 

(http://informatics.teicm.gr/msc_informatics/)  και  λογαριασμός  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου 

msc_informatics@teicm.gr, ενώ πληροφορίες παρέχονται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 

 

 

Ο Διαχειριστικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ.  Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

 

Δρ. Δημήτριος Βαρσάμης 

 

Δρ. Χαράλαμπος Στρουθόπουλος 

Επίκουρος Καθηγητής  Καθηγητής 
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