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Γιατί ΤΠΕ ?
(Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών)

� ΤΠΕ 850 δις € ετησίως στην Ευρώπη.

� Εκατοµµύρια θέσεις εργασίας.

� Ο µόνος τοµέας στον οποίο η απασχόληση (ακόµα και

εντός της κρίσης) αυξάνεται κατά περίπου 3% ετησίως.εντός της κρίσης) αυξάνεται κατά περίπου 3% ετησίως.

� Έλλειψη υποψηφίων µε δεξιότητες ΤΠΕ.

� 700.000 κενές θέσεις εργασίας στις ΤΠΕ στην Ευρώπη έως

το 2015.

(Neelie Kroes, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και

Επίτροπος για την Ψηφιακή Ατζέντα)



Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

αποτελούν έναν συνδυασµό γνώσεων και δεξιοτήτων σε

τεχνολογικά & οικονοµικά-επιχειρηµατικά θέµατα,

Γιατί να κάνω Μεταπτυχιακό στα 

Πληροφοριακά Συστήµατα ?

παρέχοντας έτσι στους αποφοίτους του ένα από τα πλέον

ισχυρά εφόδια για την επαγγελµατική, ερευνητική και

ακαδηµαϊκή τους εξέλιξη.





“Η αύξηση της απασχόλησης σε επαγγέλµατα IS/MIS θα είναι 

περίπου 50% υψηλότερη από το µέσο όρο αύξησης της 

απασχόλησης άλλων επαγγελµάτων”. 



Γιατί να επιλέξω το ∆.Π.Μ.Σ. στα 

Πληροφοριακά Συστήµατα του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (MIS) ?

� Γιατί είναι από τα πρώτα µεταπτυχιακά που ξεκίνησαν να λειτουργούν στο

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (1996). Μέχρι σήµερα έχουν αποφοιτήσει:

420 µεταπτυχιακοί απόφοιτοι και

5 διδάκτορες.

� Γιατί το πρόγραµµα σπουδών του αποτελεί έναν συνδυασµό τεχνολογικών και

οικονοµικών-επιχειρηµατικών θεµάτων µε αποτέλεσµα οι απόφοιτοι να είναι

ικανοί να απασχοληθούν µε επιτυχία σε ένα ευρύ φάσµα αντικειµένων (από

καθαρά τεχνολογικές µέχρι οικονοµικές-διοικητικές θέσεις).

� Γιατί οι απόφοιτοί του έχουν πολύ υψηλά ποσοστά απασχολησιµότητας.

� Γιατί υποστηρίζει τους αποφοίτους του στην εύρεση εργασίας (ανάρτηση

περίπου 2.000 θέσεων εργασίας µέχρι τώρα στο blog, διοργάνωση

εκδηλώσεων σχετικά µε τεχνολογία, επιχειρηµατικότητα, αγορά εργασίας κλπ).



Σκοπός του ∆.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

είναι η ειδίκευση των πτυχιούχων του στις:

εφαρµογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην

� Οικονοµία,

� Κοινωνία,

� Εκπαίδευση,

� Οργάνωση & ∆ιοίκηση,

� Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική

και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς τοµείς.



Ειδικότερα, οι στόχοι του ∆.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα του Πανεπιστηµίου

Μακεδονίας είναι:

� Η προαγωγή των γνώσεων στα αντικείµενα των Συστηµάτων Πληροφορικής και

Τηλεπικοινωνιών καθώς και των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Ηλεκτρονική

Εκπαίδευση, Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση κλπ).

� Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστηµονικές περιοχές.

� Η παραγωγή επιστηµόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία.

� Η κάλυψη των αναγκών σε µεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευµένα στελέχη επιχειρήσεων

στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.



Το ∆.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας οδηγεί στην απονοµή 

των εξής ακαδηµαϊκών τίτλων:των εξής ακαδηµαϊκών τίτλων:

�Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στα 

Πληροφοριακά Συστήµατα (M.Sc.)

�∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στα Πληροφοριακά 

Συστήµατα (Ph.D.) 



Ακαδηµαϊκό Προσωπικό:

26 καθηγητές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, του Αριστοτελείου

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού

Ιδρύµατος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης.

Επίσης, ανά τακτά διαστήµατα, προσκαλούνται εξωτερικοί οµιλητές από

Πανεπιστήµια και Επιχειρήσεις, για διαλέξεις και εργαστήρια σεΠανεπιστήµια και Επιχειρήσεις, για διαλέξεις και εργαστήρια σε

εξειδικευµένα θέµατα.

Υποδοµές:

∆ύο σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών µε συνολικά

50 θέσεις εργασίας.

Επίσης, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι

διδάκτορες έχουν δικαίωµα χρήσης των Υπολογιστών &
∆ικτύων, της Βιβλιοθήκης και των άλλων υποδοµών και

υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (Γραφείο
Erasmus, ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας κλπ).



Μεταπτυχιακό 

στα Πληροφοριακά Συστήµατα 

(Master in Information Systems)

Πλήρης και υποχρεωτική φοίτηση για 1,5 χρόνο.

Τα µαθήµατα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής.
Κάθε µάθηµα διδάσκεται 3 ώρες την εβδοµάδα για 13 εβδοµάδες το

εξάµηνο.εξάµηνο.
Στο Γ’ εξάµηνο και κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών εκπονείται η

διπλωµατική εργασία.

Η διαδικασία εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό περιλαµβάνει:

1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.

2. Γραπτές Εξετάσεις σε βασικές έννοιες Πληροφοριακών Συστηµάτων.

3. Συνέντευξη.



Μεταπτυχιακό 
στα Πληροφοριακά Συστήµατα 

(Master in Information Systems)

Υποτροφίες
Για 30 εισακτέους, δίνονται:

� ∆ύο υποτροφίες µε 100% απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων.

� Τρεις υποτροφίες µε 50% απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων.

� Τέσσερις υποτροφίες µε 25% απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων.

Οι υποτροφίες του Α’ έτους δίνονται µε βάση την σειρά εισαγωγής των 
υποψηφίων.

Οι υποτροφίες του Β’ έτους σπουδών απονέµονται εκ νέου λαµβάνοντας 
υπόψη τη βαθµολογία (επίδοση) των µεταπτυχιακών φοιτητών από το Α’ 
έτος σπουδών.



Μαθήµατα Επιλογής Α’ και Γ’ εξαµήνου:
• ∆ιαχείριση Έργων Πληροφορικής

• Πληροφορική Τεχνολογία και Στρατηγικό 
Management

• Τεχνο-οικονοµικά και Στρατηγικές της 
Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών

• Ηλεκτρονικό Εµπόριο-Επιχειρείν

• Συστήµατα Πολυµέσων

• Ηλεκτρονικές-∆ιαδικτυακές 
Χρηµατοοικονοµικές Συναλλαγές

• ∆ίκαιο Πληροφορικής και 

Α’ Εξάµηνο

• Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης

• Τεχνολογίες Πληροφορικής

• Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισµικού

+ 1 µάθηµα επιλογής

Β’ Εξάµηνο 

• Ανάλυση και Σχεδιασµός 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

• ∆ίκαιο Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών

• Ποσοτικές Μέθοδοι Επεξεργασίας 
∆εδοµένων

• Συστήµατα Στήριξης Αποφάσεων & 
Έµπειρα Συστήµατα

• Εργαστήριο ∆ιοικητικών Παιγνίων

Μαθήµατα Επιλογής Β’ Εξαµήνου:
• Επιχειρησιακή Έρευνα και Προσοµοίωση

• Πληροφοριακά Συστήµατα Λογιστικής
• Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακών Συστηµάτων

• ∆ίκτυα Υπολογιστών

• Βάσεις ∆εδοµένων

+ 1 µάθηµα επιλογής

Γ’ Εξάµηνο

• ∆ιπλωµατική Εργασία

+ 4 µαθήµατα επιλογής



Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Τµηµάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της

ηµεδαπής ή αντίστοιχων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής (µε

αναγνώριση από το ∆ΟΑΤΑΠ-∆ΙΚΑΤΣΑ) και να γνωρίζουν καλά την

Αγγλική γλώσσα.

Υποβολή Αιτήσεων: από αρχές Νοεµβρίου έως µέσα Ιανουαρίου,

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Μεταπτυχιακού:
κάθε Φεβρουάριο

Υποβολή Αιτήσεων: από αρχές Νοεµβρίου έως µέσα Ιανουαρίου,

στη Γραµµατεία του ∆.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα.

Γραπτές Εξετάσεις και Συνεντεύξεις: τέλος Ιανουαρίου.

Οι ακριβείς ηµεροµηνίες και η ύλη των εξετάσεων ανακοινώνονται

εγκαίρως στον ηµερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο (στις σελίδες του ∆.Π.Μ.Σ.

στα Πληροφοριακά Συστήµατα και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας).



∆ιδακτορικό στα Πληροφοριακά Συστήµατα 

(Ph.D. in Information Systems)

Το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στα Πληροφοριακά Συστήµατα (Ph.D. in

Information Systems) απονέµεται για µια πρωτότυπη συµβολή σε ένα από

τα παρακάτω ερευνητικά πεδία:

� Συστήµατα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

� Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Ηλεκτρονική Εκπαίδευση,

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση κλπ) και

� Εφαρµογές τους στην Οικονοµία, Κοινωνία, Εκπαίδευση, Οργάνωση,

∆ιοίκηση, Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική.



Ενδεικτικά  ερευνητικά θέµατα ∆ιδακτορικού:

� Ποιότητα Υπηρεσιών και ∆ικτύωση Σύννεφου (QoS & Cloud Networking).

� Πληροφοριακά Συστήµατα για Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

� Σηµασιολογικός Ιστός (Semantic Web).

� Πληροφορική Τεχνολογία και Παγκοσµιοποίηση.� Πληροφορική Τεχνολογία και Παγκοσµιοποίηση.

� Πληροφοριακά Συστήµατα-∆ίκαιο Πληροφορικής-Εµπορικό ∆ίκαιο.

� Επιχειρησιακή Έρευνα και Προσοµοίωση.

� Παίγνια και Τηλεπικοινωνίες.

� Πληροφοριακά Συστήµατα και Στρατηγικό Management. 



2310-891514

2310-891563

misgrad@uom.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

∆.Π.Μ.Σ. στα 

Πληροφοριακά 

Συστήµατα 

Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας misgrad@uom.gr

http://mis.uom.gr

MIS Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (official)

MIS UOM

http://misuom.blogspot.gr

Μακεδονίας 

Κτίριο Η’, Εγνατίας 156, 

ΤΚ 540 06, Θεσσαλονίκη



Ευχαριστώ για την παρουσία 

και την προσοχή σαςκαι την προσοχή σας

Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής 

Πρόεδρος ∆.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα

http://users.uom.gr/~economid/


