
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν  

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

 

Το Τμήμα  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας (Π.Θ.) εν αναμονή του ΦΕΚ ίδρυσης, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 

 

«Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική» 

 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων 

γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, υπολογιστικών εργαλείων, τεχνικών και ερευνητικών 

αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο των Αυτόνομων Συστημάτων και της Ρομποτικής, με 

έμφαση στις αρχές λειτουργίας, στη μοντελοποίηση και τον αυτόματο έλεγχο των αυτόνομων και 

ρομποτικών συστημάτων, στις επιμέρους επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που ενισχύουν 

την αντίληψη και ευφυία αυτών, καθώς και στην ολοκλήρωσή τους ως πλήρως λειτουργικά 

αυτόνομα συστήματα.  

  

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων έτσι ώστε 

οι απόφοιτοι: 

 

• Να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο 

εξειδικευμένο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

• Να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες για τη διατύπωση ερευνητικών 

υποθέσεων, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγηση, ανάλυση, και 

ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

• Να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για 

την επαγγελματική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους σταδιοδρομία στις 

ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον αλλά 

και παγκοσμίως. 

• Να αποκτήσουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών που σχετίζονται με την σχεδίαση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση αυτόνομων και 

ρομποτικών συστημάτων προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και παραγωγής. 

 



 

 
 

 

Δικαίωμα εγγραφής 
 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: 

 απόφοιτοι ΑΕI της χώρας, θετικής κατεύθυνσης 

 απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας 

 απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού, θετικής κατεύθυνσης με πτυχίο επιπέδου M.S. ή Μ.Eng., ή 

άλλου ισοδύναμου τίτλου. 

 

Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική 

βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την 

Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης. 

 

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ ανώτατο όριο ορίζεται σε τριάντα (30),  εκ των οποίων οι 9 φοιτητές θα 

έχουν δικαίωμα απαλλαγής από τα δίδακτρα σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. 

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση κυρίως των ακόλουθων κριτηρίων: 

 Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ 

 Συνάφεια Διπλωματικής Εργασίας με τους στόχους του  Π.Μ.Σ. 

 Διαθέσιμη Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το Π.Μ.Σ. 

 Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές 

εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σχετικά με το Π.Μ.Σ. 

 Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας 

 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών 

 Γνώση χρήσης Η/Υ 

 Συστατικές Επιστολές (συνολικά) 

 Επιπρόσθετα προσόντα (σεμινάρια, μελέτες, κτλ.) 

 

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου και προσωπική 

συνέντευξη. 

 Φοίτηση 
 

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και η διάρκειά του 

ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα από την ημερομηνία της εγγραφής. 

 

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων 

εξαμήνων και εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά τη διάρκεια του τρίτου 

εξαμήνου. Το Δ.Μ.Σ. απονέμεται μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), 

που κατανέμονται ως εξής:  

 



 

 
 

1.   τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες σε κάθε ένα από τα πρώτα δύο εξάμηνα. Οι πιστωτικές μονάδες 

συγκεντρώνονται με την επιτυχημένη παρακολούθηση και εξέταση σε σειρά μεταπτυχιακών 

μαθημάτων και 

2.  τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες με την επιτυχή εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας. 

 

Για την παρακολούθηση και απόκτηση του Δ.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να 

καταβάλλουν δίδακτρα, ύψους 2.700 ευρώ, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις 

προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/2017. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται 

τμηματικά, κατά την εγγραφή των φοιτητών στα τρία εξάμηνα.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για  τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος: 

http://cs.uth.gr 

 

Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά 
 

Στο στάδιο αυτό της προδημοσίευσης, θα υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους, μόνο η 

αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα συνοδευόμενη από 

Βιογραφικό σημείωμα. 

 

Στη συνέχεια, με την έγκριση του ΦΕΚ ίδρυσης, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλλουν τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά,  στη Γραμματεία του 

Π.Μ.Σ.: 

1. Έντυπη αίτηση ή οποία θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή. 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος.  Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της 

αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

4. Πρωτότυπο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος. 

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από 

Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία). 

6. Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για 

αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική). 

(Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που δέχεται το ΑΣΕΠ ως επιπέδου Β2 και 

άνω). 

7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ. 

8. Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. 

9. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν). 

10. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο 

βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές. 

11. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής Εργασίας. 

12. Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν). 

13. Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής 

εκπαίδευσης, κ.λπ. 

http://cs.uth.gr/


 

 
 

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν στο ΠΜΣ, θα πρέπει για την εγγραφή τους να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή. 

 

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Υποψήφιος 

ο οποίος κατά την υποβολή δεν είναι κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος, είναι υποχρεωμένος να το 

προσκομίσει κατά την ημερομηνία εγγραφής του (εφόσον επιλεγεί).  

 

Η περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας θα καθοριστεί μετά την έκδοση του ΦΕΚ 

ίδρυσης. 

 

Όλα τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει υποχρεωτικά να σταλούν  με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο  στην ηλεκτρονική διεύθυνση g-asr@uth.gr και με τίτλο/θέμα ΕΓΓΡΑΦΕΣ Π.Μ.Σ. Χ.Ε. 

2020-2021 - ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ.  

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22310 66943, 66938, 66928, 66923 κα. Αικατερίνη Στριφτού. 

  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» 

ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 2-4, ΛΑΜΙΑ, ΤΚ 35131  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
Αριθ. Πρωτ…..…..../…..-…..-20... 

ΑΙΤΗΣΗ  

 
 

Στοιχεία 
 

ΠΡΟΣ: 
Τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών(Π.Μ.Σ.) 

«Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική» 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
 

Επώνυμο………………………………………….... Παρακαλώ όπως εξετάσετε την υποψηφιότητά μου για το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
  

«Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική» 
 

σύμφωνα με σχετική προκήρυξη του εν λόγω Π.Μ.Σ., για το έτος 
2020 – 2021. 
 

Όνομα………………………………………………... 
Πατρώνυμο……………………………………….. 
Μητρώνυμο……………………………………….. 
E-mail………………………………………………… 
Διεύθυνση ………………………………………… 
Τ. Κ……………………………………………………. 
Δήμος/Νομός…………………………………….. 

 Δηλώνω Υπεύθυνα ότι: 
Κινητό Τηλέφωνο……………………………..  
Τηλέφωνο Οικίας……………………………… Α) Με την αίτησή μου αυτή αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους που αναγράφονται στην σχετική προκήρυξη 
Ημ/νία Γέννησης………………………………. Β) Όλα τα στοιχεία της αίτησης καθώς και τα στοιχεία του 

συνημμένου βιογραφικού μου σημειώματος είναι αληθινά.  
Τόπος Γέννησης…………………………………  
Αρ. Ταυτότητας………………………………… 
Εκδούσα Αρχή…………………………………… 
Ημ/νία Έκδοσης……………………………….. 

Είναι υποχρεωτική, από όλους τους υποψηφίους, η 
συμπλήρωση των πινάκων που ακολουθούν. 
 

 Συνημμένα Υποβάλλω 
Υπηκοότητα…………………………………….. 
 
Απόφοιτος  
Τμήμα:………….…………………………………… 
Σχολή:…………………..………….……………..… 
Παν/μιο:…….…………………….……………..… 
ΤΕΙ:………….……..…..…………….……………..… 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
 Αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος.  Στις περιπτώσεις 

πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

 Πρωτότυπο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή 
Παραρτήματος Διπλώματος. 

 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν 
(επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία). 

 Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και 
της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που 
επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική).  

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, 
διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ. 

 Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. 
 Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

ανταλλαγών (εάν υπάρχουν). 
 Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας, όπου 

να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες 
καθηγητές. 

 Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής Εργασίας. 
 Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν). 
 Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία 

συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ. 
 Λοιπά Δικαιολογητικά …… 

 
Λαμία,  …../…../202.. 

Ο/Η Αιτ……….. 
 

Υπογραφή  



 

 
 

Συνοπτικός πίνακας 

Πτυχίο  Βαθμός  

Πτυχίο  Βαθμός  

Αριθμός δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά  

Αριθμός δημοσιεύσεις σε συνέδρια με διαδικασία κρίσης  

Γνώση ξένης γλώσσας  

Έτη Επαγγελματικής εμπειρίας με συνάφεια με το ΠΜΣ  

Έτη Επαγγελματικής εμπειρίας χωρίς συνάφεια με το ΠΜΣ  

 

Πτυχία 

Α/Α Τίτλος Πτυχίου Τμήμα / Ίδρυμα 
Έτος 

απόκτησης 
Βαθμός Διάρκεια 

      

      

 

Επαγγελματική Εμπειρία 

Α/Α Φορέας Θέση 
Από 

(ηη/μμ/εε) 
Έως 

(ηη/μμ/εε) 

Διάρκεια 

(μήνες) 
Συνάφεια με ΠΜΣ 

       

       

       

       

       

       

       

 

Γνώση ξένης γλώσσας 

Γλώσσα Πτυχίο 

  

  

 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με διαδικασία κρίσης 

Α/Α Συγγραφείς Τίτλος περιοδικού Έτος Τόμος, σελίδες 



 

 
 

     

     

 

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια με διαδικασία κρίσης 

Α/Α Συγγραφείς Τίτλος Συνεδρίου Έτος Τόπος, σελίδες 

     

     

 

Λοιπές Δημοσιεύσεις  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


