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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Εισαγωγής  Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

“Επιστήμη Δεδομένων” 

(MSc in Data Science)  

 
Η Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών 

Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο “Επιστήμη Δεδομένων” 

για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται 

αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι διδάσκοντες προέρχονται από Πανεπιστήμια της 

αλλοδαπής και της ημεδαπής. 

 

1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την 

παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής 

εργασίας. Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) 

εξάμηνα. Για όσους φοιτητές επιθυμούν, και κατόπιν σχετικής αίτησης και έγκρισης από 

τη Συνέλευση του Τμήματος, υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση 

αυτή, η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι πέντε (5) εξάμηνα. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα 

παρακολούθησης του προγράμματος σε μορφή που συνδυάζει την παραδοσιακή, 

πρόσωπο με πρόσωπο, διδασκαλία με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

 

2. Στα Π.Μ.Σ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, 

πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς 

και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού 
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αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4610/2019 και 4957/2022, όπως 

εκάστοτε ισχύουν. 

 

3. Το Π.Μ.Σ. “Επιστήμη Δεδομένων” (MSc in Data Science) έχει ως αντικείμενο  την παροχή 

διεπιστημονικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα διαχείρισης, 

αναπαράστασης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων καθώς και τις σχετικές 

απαιτούμενες υπολογιστικές τεχνικές και απευθύνεται σε φοιτητές και σε στελέχη 

επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο 

εν λόγω πεδίο. 

4. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του 

υποψήφιου με την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ., το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, 

την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το 

Π.Μ.Σ., την πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του 

υποψήφιου και τις συστατικές επιστολές. 

 

5. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου 

λινκ:  https://apply.ihu.edu.gr/ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 ή µέχρι την κάλυψη των θέσεων. 

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν τα 

παρακάτω: 

• Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών (πτυχίο/δίπλωμα, άλλο Π.Μ.Σ., κ.λπ.). 

• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και 

τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών. Τα ιδρύματα της αλλοδαπής και οι τύποι τίτλου 

ιδρύματος της αλλοδαπής θα πρέπει να εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο 

Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό 

Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του Διεπιστημονικού 

Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 

σύμφωνα με το ν. 4957/2022 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 5029/20231. 

•  Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό, 

αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή 

 
1 Σύμφωνα με την παρ. 4 και 5 του άρθρ. 304 του Ν. 4957/2022 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 5029/2023: 
 
«4. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα που 
εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, δεσμεύονται από τα Μητρώα του παρόντος, 
προκειμένου τα αρμόδια ανά περίπτωση όργανά τους να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας 
τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για: α) την αποδοχή αίτησης και εγγραφής για 
εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,….. 
Το αρμόδιο όργανο του πανεπιστημίου ή ερευνητικού κέντρου, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται 
στον κατάλογο του άρθρου 307, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει 
Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από τον φορέα πραγματοποίησης τον σπουδών 
ή τον φορέα εκπόνησης του ερευνητικού έργου. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική 
Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική 
επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι» 

  
«5. Αν ίδρυμα ή τίτλος σπουδών δεν έχει καταχωρηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα μητρώα της παρ. 1, το Δ.Σ. του 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος των φορέων της παρ. 4, αν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του παρόντος Κεφαλαίου και με απόφασή του τα εντάσσει στα μητρώα.» 
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άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται 

οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της 

αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα. 

• Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται 

από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. 

άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική 

κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική 

εμπειρία, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από 

άτομα του επαγγελματικού τους χώρου. 

• Βιογραφικό σημείωμα (CV) 

• Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε στην 

πληρέστερη αξιολόγησή τους, όπως πιστοποιητικά συμμετοχής σε θερινά σχολεία, 

συνέδρια, προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, υποτροφίες Ι.Κ.Υ. ή άλλων 

αναγνωρισμένων ιδρυμάτων, βραβεία σε διαγωνισμούς, παρουσιάσεις εργασιών σε 

επιστημονικά συνέδρια, αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, 

επιστημονικές δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ.. 

• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

• Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία 

 

6. Αξιολόγηση Αιτήσεων- Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών: 
 

Η Επιλογή των φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από τριμελή 

Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.). Η Ε.Ε.Μ.Φ., ως μέρος της 

αξιολόγησης, μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια συνεντεύξεων για όλους ή για μερικούς 

υποψηφίους ή/και, μετά από σύμφωνη γνώμη της Π.Σ.Τ., τη διεξαγωγή πρόσθετων 

(εσωτερικών) εξετάσεων για όλους ή για μερικούς υποψηφίους, καθορίζοντας την ύλη και 

τον χρόνο των εξετάσεων. 

 

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε υποψήφιους υψηλού επιπέδου η επιλογή των οποίων γίνεται 

με συνεκτίμηση των κάτωθι ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων: 

 

α) Τον γενικό βαθμό και το είδος διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου και την επίδοση σε 

προπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με το Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 

50%.. Ο ελάχιστος βαθμός του Πτυχίου/Διπλώματος Προπτυχιακών Σπουδών πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι ή να ισοδυναμεί με το βαθμό έξι (6) της κλίμακας 0-10. Σε περίπτωση 

που δεν έχει ακόμα αποφοιτήσει, τότε λαμβάνεται υπόψη ο γενικός βαθμός στα μαθήματα 

που έχει συμπληρώσει επιτυχώς καθώς και ο αριθμός τους. 

β) Την επίδοση σε διπλωματική ή πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο 

προπτυχιακό επίπεδο, με συντελεστή βαρύτητας 10%.. 

γ) Την ύπαρξη άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, συναφών με το Π.Μ.Σ., με συντελεστή 

βαρύτητας 10%. 

δ) Την ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) του 

υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις, με συντελεστή βαρύτητας 10%.  

ε) Την επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου καταλλήλου επιπέδου, σχετική με 

την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ., με συντελεστή βαρύτητας 5%. 



στ) Τις συστατικές επιστολές, με συντελεστή βαρύτητας 5%. 

ζ) Την προσωπική συνέντευξη, εάν απαιτηθεί από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών του Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 5%. Στην περίπτωση αυτή αφαιρούνται 

πέντε (5) μονάδες από τον συντελεστή βαρύτητας του γενικού βαθμού 

διπλώματος/πτυχίου. 

η) Την επίδοση στις εξετάσεις, εάν απαιτηθεί από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών του Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 10%. Στην περίπτωση αυτή αφαιρούνται 

δέκα (10) μονάδες από τον συντελεστή βαρύτητας του γενικού βαθμού 

διπλώματος/πτυχίου. 

θ) Άλλα στοιχεία και ειδικά προσόντα που επισυνάπτονται με την αίτηση υποψηφιότητας 

(υποτροφίες, βραβεία, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.) με συντελεστή 

βαρύτητας 5%. 

ι) Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 5%. 

 

Με βάση την επίδοση των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια, προσδιορίζεται η 

συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου στην κλίμακα 0-100. 

 

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τη 

Γραμματεία και τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων (Programme Μanager) της Σχολής του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (τηλ.: 2310 807529/521, email: 

admissions@ihu.edu.gr). 

Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE 2016/679) 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής 

δικαιολογητικά έγγραφα, συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

που οι ίδιοι υποβάλλουν μαζί με τη αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της 

υποψηφιότητάς τους και την αποδοχή τους ή μη σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια 

διαγράφονται από τα αρχεία της Σχολής εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Ο 

υποψήφιος που τελικά δεν επιλεγεί έχει δικαίωμα να παραλάβει τα έγγραφα που έχει 

υποβάλλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται εντός 30 ημερών. 

 

 

 
 
 

 

Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2023 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής 

Αν. Καθηγητής Χρήστος Τζώρτζης 
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