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Προκήρυξη θζςεων ςτο Master of Science ICT Systems με κατευθφνςεισ  

Information Systems Management, Communication Systems Management,  

Health Information Systems, Green ICT 

Η Σχολή Επιςτημών Τεχνολογίασ ανακοινώνει ότι θα δζχεται αιτήςεισ μζχρι τη 

ςυμπλήρωςη των θζςεων, για το αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ςτισ 

Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών (Master of Science in Information and 

Communication Technology Systems) για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2011 - 12 που θα ξεκινήςει 

τον Οκτώβριο του 2011. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in ICT Systems είναι 

διάρκειασ 12 μηνών πλήρουσ φοίτηςησ ή 24 μηνών μερικήσ φοίτηςησ και απευθφνεται ςε 

αποφοίτουσ τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ καθώσ και ςε ςτελζχη επιχειρήςεων και 

οργανιςμών που επιθυμοφν να διευρφνουν την γνώςη τουσ ςε τζςςερισ (4) επιμζρουσ 

κατευθφνςεισ εξειδίκευςησ:  

1. Information Systems Management (Διαχείριςη Πληροφοριακών Συςτημάτων),  

2. Communication Systems Management (Διαχείριςη Επικοινωνιακών Συςτημάτων),  

3. Health Information Systems (Πληροφοριακά Συςτήματα Υγείασ) και  

4. Information Systems for Sustainable Growth - Green ICT (Πληροφοριακά/ 

Επικοινωνιακά Συςτήματα για Αειφόρο Ανάπτυξη) 

Διαδικαςία υποβολήσ αιτήςεων  

Οι ενδιαφερόμενοι για να φοιτήςουν ςτο MSc in ICT Systems θα πρζπει να υποβάλουν ςτην 

Γραμματεία τησ Σχολήσ  

 Ζντυπη αίτηςη (ςτο δικτυακό τόπο www.tech.ihu.edu.gr),  

 Αναλυτικό βιογραφικό ςημείωμα ςτα αγγλικά, 

http://www.tech.ihu.edu.gr/


 Επικυρωμζνο αντίγραφο βαςικοφ πτυχίου ςχετικοφ αντικειμζνου Πολυτεχνικών 

Σχολών, Σχολών Θετικών Επιςτημών, Τμημάτων Εφαρμοςμζνησ Πληροφορικήσ, και 

αντίςτοιχων τμημάτων ΤΕΙ ή/και αντίςτοιχων ςχολών του εξωτερικοφ  (οι 

ενδιαφερόμενοι που αναμζνουν να ολοκληρώςουν τισ βαςικζσ ςπουδζσ τουσ ζωσ 

το Σεπτζμβριο μποροφν να υποβάλλουν αίτηςη μόνο με την ωσ τώρα αναλυτική 

τουσ βαθμολογία) 

 Επικυρωμζνο αντίγραφο αναλυτικήσ βαθμολογίασ  

 Δφο ακαδημαϊκζσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ ςε κλειςτοφσ υπογεγραμμζνουσ και 

ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ 

 Πιςτοποίηςη γνώςησ τησ αγγλικήσ γλώςςασ του επιπζδου Γ2/C2 (άριςτη γνώςη). Οι 

ενδιαφερόμενοι που δεν ζχουν ανάλογο πιςτοποιητικό μποροφν να υποβάλλουν 

αίτηςη αλλά για να τουσ επιτραπεί να ξεκινήςουν το ΠΜΣ θα πρζπει να το 

υποβάλλουν ζωσ το Σεπτζμβριο του 2011. 

Η ςχετική αίτηςη και τα ςυνοδευτικά μποροφν να κατατεθοφν είτε αυτοπροςώπωσ, είτε 

ταχυδρομικώσ με ςυςτημζνη επιςτολή.  

Σχολή Επιςτημών Τεχνολογίασ (Admissions Office) 

Διεθνζσ Πανεπιςτήμιο τησ Ελλάδοσ – Δι.Πα.Ε.   

14ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Θεςςαλονίκησ – Μουδανίων, 57001 Θζρμη, Θεςςαλονίκη 

Ταυτόχρονα την αίτηςη να την αποςτείλουν ςε ηλεκτρονική μορφή και ςτη ηλεκτρονική 

διεφθυνςη infotech@ihu.edu.gr.  

Συνιςτάται η όςο το δυνατόν  νωρίτερα υποβολή τησ αίτηςησ. 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ για το πρόγραμμα ςτην ιςτοςελίδα τησ Σχολήσ Επιςτημών 

Τεχνολογίασ www.tech.ihu.edu.gr  

Υπεφθυνοσ επικοινωνίασ: Ιωάννησ Κώνςτασ 

tel: +30 2310 807532 

fax: +30 2310 474520 

email: i.konstas@ihu.edu.gr  
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