ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), ανακοινώνουν το Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πληροφορική και Υπολογιστική
Βιοϊατρική» με στόχο την ειδίκευση πτυχιούχων/διπλωματούχων επιστημόνων στους τομείς:


της Υπολογιστικής Ιατρικής, της Υπολογιστικής Βιολογίας και των Εφαρμογών τους

(κατεύθυνση Βιοϊατρικής)


της Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, της Διαχείρισης Μεγάλου

Όγκου Δεδομένων και της Προσομοίωσης (κατεύθυνση Πληροφορικής)


Πληροφορικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση

(κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση).

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και η διάρκειά
του ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα από την ημερομηνία της εγγραφής.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ανάλογα με την κατεύθυνση πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής,
Πληροφορικής

με

Εφαρμογές

στη

Βιοϊατρική,

Επιστήμης

των

Υπολογιστών,

Φυσικής,

Μαθηματικών, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Βιολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων,
Φιλολογικών και Φιλοσοφικών Σχολών και συναφών ειδικοτήτων των πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς
και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Επίσης, προβλέπεται η εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. υποψηφίων διδακτόρων (του ΠΘ ή άλλων
Ιδρυμάτων), οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε συγκεκριμένα
μεταπτυχιακά μαθήματα.
Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η
καταβολή τελών φοίτησης, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου
35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/17. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα προσφερθεί και ένας
αριθμός υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών επιδόσεων.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος, αμέσως μετά την ανακοίνωση του ΦΕΚ
επανίδρυσης του Προγράμματος (σύμφωνα με το Ν.4485/17).

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
http://www.icb.sci.uth.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (τηλ. επικοινωνίας:
22310 6703, 66713) στο ισόγειο της Σχολής Θετικών Επιστημών (Παπασιοπούλου 2-4, ΤΚ
35131 Λαμία)

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Αναπλ. Καθηγητής Βασίλειος Πλαγιανάκος

