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ΔΙΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική
Artificial Intelligence and Visual Computing (AIVC)
των Σμημάτων Μηχανικών Πληροφορικήσ & Τπολογιςτών και
Μηχανικών Σοπογραφίασ & Γεωπληροφορικήσ του Πανεπιςτημίου Δυτικήσ Αττικήσ
ςε ςυνεργαςία με το Σμήμα Πληροφορικήσ του Πανεπιςτημίου τησ Limoges, Γαλλίασ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
για τον 2ο κφκλο του προγράμματοσ (2021-2022)

Το Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ, ςε ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο τθσ Limoges, οργανϊνει
και λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 (ΦΕΚ επανίδρυςθσ: 4462/τ. Β’/9-10-2020)
Διιδρυματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν με τίτλο:
Τεχνητή Νοημοσύνη και την Οπτική Υπολογιστική
Intelligence Artificielle et Informatique Visuelle
To πρόγραμμα ςυνδιοργανϊνεται από τα Τμιματα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ & Υπολογιςτϊν
και Μθχανικϊν Τοπογραφίασ & Γεωπλθροφορικισ τθσ Σχολισ Μθχανικϊν του Ρανεπιςτθμίου
Δυτικισ Αττικισ και από το Τμιμα Ρλθροφορικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ του
Ρανεπιςτθμίου τθσ Limoges. Το Δ.Ρ.Μ.Σ. απονζμει Κοινό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών πουδών,
ςτο οποίο αναγράφονται και τα δφο ςυνεργαηόμενα Ρανεπιςτιμια.

Γενικζσ Πληροφορίεσ:
Αντικείμενα του προγράμματοσ είναι θ Τεχνθτι Νοθμοςφνθ και θ Οπτικι Υπολογιςτικι, όπωσ
αυτά αναπτφςςονται μζςω των ακόλουκων εξειδικευμζνων κατευκφνςεων:


Επιςτήμη Δεδομζνων – ΕΔ



Σφνθεςη & Ανάλυςη Εικόνασ – ΣΑΕ



Γεωπληροφορική – ΓΕΩ
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Αναλυτικά, οι κεματικζσ του Ρ.Μ.Σ. είναι θ ςφνκεςθ και ανάλυςθ εικόνασ, ο ςχεδιαςμόσ
γραφικϊν, θ αναγνϊριςθ προτφπων, θ μθχανικι μάκθςθ, θ όραςθ υπολογιςτϊν, θ επεξεργαςία
και διαχείριςθ δεδομζνων μεγάλθσ κλίμακασ και γεωδεδομζνων, κακϊσ και τα ευφυι
ςυςτιματα γεωπλθροφορικισ. Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ παροχι ειδίκευςθσ υψθλοφ
επιπζδου, καινοτομικισ και ςφγχρονθσ για επαγγζλματα που ςχετίηονται με τθν επιςτιμθ των
δεδομζνων, τθν τεχνθτι νοθμοςφνθ και τθ γεωπλθροφορικι. Επιπλζον, το πρόγραμμα ςτθρίηει
και προάγει ταυτόχρονα τα κοινά πεδία ζρευνασ που καλλιεργοφνται από τα δφο ιδρφματα
ςτουσ τομείσ τθσ Ρλθροφορικισ και τθσ Τοπογραφίασ.
Οι ωσ άνω επιςτθμονικοί τομείσ εφαρμόηονται ςυνδυαςτικά ςτθν τεχνολογία δθμιουργίασ
περιεχομζνου και τθσ ευφυοφσ διαχείριςισ του, ςτα νζα μζςα (new media), ςτισ 3Δ εφαρμογζσ
ςε κινθτζσ ςυςκευζσ, ςτθν 3Δ διαδραςτικι τθλεόραςθ, ςτθν επεξεργαςία φυςικισ γλϊςςασ, ςε
εφαρμογζσ εξόρυξθσ δεδομζνων και εικονικισ και επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ, ςε
εφαρμογζσ πολυτροπικισ και φυςικισ αλλθλεπίδραςθσ ανκρϊπου/υπολογιςτι, ςτθν ανάπτυξθ
λογιςμικοφ ψυχαγωγικϊν και εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν (video and mobile gaming) και ςε
εφαρμογζσ γεωεπιςκόπθςθσ και βιοϊατρικισ.
Η χρονικι διάρκεια για τισ ςπουδζσ ορίηεται ςε τρία (3) ακαδθμαϊκά εξάμθνα. Κάκε φοιτθτισ
παρακολουκεί μακιματα για τα δφο πρϊτα εξάμθνα ςπουδϊν, τα οποία αντιςτοιχοφν ςε πζντε
(5) μακιματα και ςε τριάντα (30) πιςτωτικζσ μονάδεσ ανά εξάμθνο ςπουδϊν. Κατά το τρίτο
εξάμθνο ςπουδϊν, ο φοιτθτισ εκπονεί μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία ι διενεργεί
πρακτικι άςκθςθ ςε επιχείρθςθ ι ζρευνα ςε ερευνθτικό εργαςτιριο, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε
τριάντα (30) πιςτωτικζσ μονάδεσ. Η πρακτικι άςκθςθ ι θ ζρευνα διενεργοφνται για μία
διάρκεια κατϋελάχιςτον 5 μθνϊν ςτθ Γαλλία, ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλθ χϊρα, ςε μία βιομθχανία ι
ςε ζνα από τα εργαςτιρια υποδοχισ του Δ.Ρ.Μ.Σ.
Τα μακιματα διεξάγονται ςτισ εγκαταςτάςεισ των Τμθμάτων Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ &
Υπολογιςτϊν και Μθχανικϊν Τοπογραφίασ & Γεωπλθροφορικισ του ΡΑ.Δ.Α. ςτο Αιγάλεω,
κατά τισ απογευματινζσ και βραδινζσ ϊρεσ.
Στο Δ.Ρ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογι πτυχιοφχοι Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν
αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ με ειδικότθτα ςτθν Ρλθροφορικι ι ςε άλλεσ
ςυναφείσ ειδικότθτεσ. Μπορεί επίςθσ να γίνουν δεκτοί Ρτυχιοφχοι άλλων ειδικοτιτων που
αποδεικνφουν κατάλλθλο επίπεδο γνϊςεων Ρλθροφορικισ.
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Ο αρικμόσ ειςακτζων κατ’ ζτοσ ςτο πρόγραμμα ορίηεται κατ’ ανϊτατο όριο ςε εξιντα (60)
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. Γίνονται δεκτοί ωσ υπεράρικμοι υπότροφοι και μζλθ των
κατθγοριϊν ΕΕΡ, ΕΔΙΡ και ΕΤΕΡ ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρκρου 34 του νόμου 4485/2017.
Τα τζλθ φοίτθςθσ ανζρχονται ςτα 2900 €. Η κατανομι των τελϊν φοίτθςθσ ανά εξάμθνο ζχει
ωσ εξισ: 1ο εξάμθνο: 1000 €, 2ο εξάμθνο: 1000€, 3ο εξάμθνο: 900€. Tο ιμιςυ των τελϊν
φοίτθςθσ του 1ου εξαμινου καταβάλλονται με τθν εγγραφι τθσ/του φοιτιτριασ/φοιτθτι. Οι
υπόλοιπεσ δόςεισ των τελϊν φοίτθςθσ καταβάλλονται ςε θμερομθνίεσ που ανακοινϊνονται
από τθ Γραμματεία του Ρρογράμματοσ. Με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 35 του Ν.
4485/2017, ζωσ το 30% των φοιτθτϊν κα απαλλάςςονται από τα τζλθ φοίτθςθσ με βάςθ
οικονομικά κριτιρια.

Διαδικαςία και χρονοδιάγραμμα αιτήςεων – απαιτοφμενα δικαιολογητικά:
Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που πρζπει να υποβάλουν οι υποψιφιοι είναι:
1.

Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ.

2.

Αντίγραφο πτυχίου ι πτυχίων A.E.I. τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχων τμθμάτων ομοταγϊν

ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. Εάν ο τίτλοσ ςπουδϊν ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι, απαιτείται
πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από τθν αρμόδια αρχι.
3.

Ριςτοποιθτικό ςπουδϊν με αναλυτικι βακμολογία προπτυχιακϊν μακθμάτων, ςτο οποίο

αναγράφεται και ο βακμόσ πτυχίου.
4.

Βιογραφικό ςθμείωμα ςτο οποίο αναφζρονται αναλυτικά οι ςπουδζσ, θ επαγγελματικι

ι/και διδακτικι εμπειρία, θ επιςτθμονικι και ερευνθτικι δραςτθριότθτα του υποψθφίου.
5.

Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ.
Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ ξζνθσ γλϊςςασ, επιπζδου τουλάχιςτον Β2.
Το επίπεδο γλωςςομάκειασ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται με τουσ εξισ τρόπουσ: (α)
Κρατικό Ριςτοποιθτικό του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του
άρκρου 13 του Ν. 3149/2003, (β) Ρτυχίο Ξζνθσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ι Ρτυχίο Ξζνων
Γλωςςϊν Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχο και ιςότιμο ςχολϊν
τθσ αλλοδαπισ, (γ) Ρτυχίο, προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό δίπλωμα ι διδακτορικό
δίπλωμα οποιουδιποτε αναγνωριςμζνου ιδρφματοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
αλλοδαπισ, (δ) Απολυτιριο τίτλο ιςότιμο των ελλθνικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ, εφόςον ζχουν αποκτθκεί μετά από κανονικι φοίτθςθ τουλάχιςτον ζξι ετϊν
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ςτθν αλλοδαπι. Η άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ δεν αποδεικνφει τθ
γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (Ρ.Δ. 347/2003).
Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι τθσ ςχετικισ άδειασ πρζπει να προςκομίςουν
επικυρωμζνο αντίγραφο και ακριβι μετάφραςθ του τίτλου ςπουδϊν βάςει του οποίου
εκδόκθκε θ άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ.
6.

Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ.

7.

Κάκε άλλο ςτοιχείο, ζργο ι δραςτθριότθτα (επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ, διακρίςεισ,

λοιποί τίτλοι ςπουδϊν κ.λπ.) που, κατά τθν γνϊμθ του υποψθφίου, μπορεί να ενιςχφςει τθν
επιλογι του.
8.

Φωτοτυπία των δυο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι του διαβατιριου.

9.

Δφο πρόςφατεσ φωτογραφίεσ, ςτισ οποίεσ αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του

υποψθφίου. Οι φωτογραφίεσ προςκομίηονται μόνο ςε περίπτωςθ επιλογισ του υποψθφίου.
10. Υπόμνθμα, μιασ ςελίδασ το πολφ, όπου κα αναφζρονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ επικυμεί
ο υποψιφιοσ τθν ειςαγωγι του ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ. και τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ του
(επιςτθμονικοφσ, επαγγελματικοφσ, κ.λπ.)
11. Υπεφκυνθ διλωςθ (Ν. 1599/1986) ςτθν οποία κα αναφζρονται τα ακόλουκα: «Πλα τα
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςι μου, κακϊσ και ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ μου
είναι αλθκι».
Τα δικαιολογθτικά που κατατίκενται από τουσ υποψθφίουσ πρζπει να είναι πλιρθ και να ζχουν
υποβλθκεί εμπρόκεςμα.
Διαδικαςία επιλογήσ: Η επιλογι των ειςακτζων γίνεται από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του
Δ.Ρ.Μ.Σ. με ςυνεκτίμθςθ των εξισ κριτθρίων: τον γενικό βακμό του πτυχίου (20%), τθ
βακμολογία ςτα προπτυχιακά μακιματα (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πτυχιακισ / διπλωματικισ
εργαςίασ) που είναι ςχετικά με τo αντικείμενο του ΡΜΣ (10%), τθν τυχόν ερευνθτικι
δραςτθριότθτα του υποψθφίου (10%), τθν τυχόν επαγγελματικι εμπειρία του υποψθφίου
(10%),

επιπρόςκετα

προςόντα

(ειδικά

ςεμινάρια,

μεταπτυχιακοί

τίτλοι,

εργαςίεσ,

ςυμπλθρωματικά πτυχία, ςυςτατικζσ επιςτολζσ, γνϊςθ αγγλικισ ι/και γαλλικισ γλϊςςασ κ.α.)
(10%) και τθν προςωπικι ςυνζντευξθ (40%).
Με τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ, θ αρμόδια επιτροπι ςυντάςςει τον πίνακα
επιτυχόντων και επιλαχόντων. Ωσ επιτυχόντεσ κεωροφνται οι υποψιφιοι οι οποίοι ζλαβαν
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βακμολογικι κζςθ ςτθ ςειρά κατάταξθσ μζχρι του ανϊτατου ορίου ειςαγωγισ φοιτθτϊν. Η
επιτροπι αξιολόγθςθσ μπορεί να κεωριςει επιτυχόντεσ και όςουσ από τουσ υποψιφιουσ
ιςοβάκμθςαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ωσ επιλαχόντεσ κεωροφνται οι υποψιφιοι οι οποίοι
ζλαβαν βακμολογικι κζςθ ςτθ ςειρά κατάταξθσ πζραν του ανϊτατου ορίου ειςαγωγισ
φοιτθτϊν, ζχοντασ δικαίωμα εγγραφισ ςτθν περίπτωςθ που οι προθγοφμενοι βακμολογικά
ςτθν κατάταξθ δεν εγγραφοφν εμπρόκεςμα. Οι πίνακεσ των επιτυχόντων και των επιλαχόντων
ανακοινϊνεται

ςτουσ

χϊρουσ

ανακοινϊςεων

των

ςυνεργαηόμενων

Τμθμάτων

του

Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Δ.Ρ.Μ.Σ.
Οι υποψιφιοι δφνανται να κατακζςουν αιτιολογθμζνθ ζνςταςθ ςτθ Γραμματεία του Δ.Ρ.Μ.Σ.
και ςε προκεςμία πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των
αποτελεςμάτων. Οι ενςτάςεισ κρίνονται τελεςίδικα από τθ Συντονιςτικι Επιτροπι του Δ.Ρ.Μ.Σ.
Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ, ςυνοδευόμενθ από τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά, ςτισ ακόλουκεσ περιόδουσ:



Ζωσ 15/6/2021 (1η Περίοδοσ αιτήςεων και επιλογήσ)



Ζωσ 15/7/2021 (2η Περίοδοσ αιτήςεων και επιλογήσ, υπό την προχπόθεςη ότι

υφίςτανται κενζσ θζςεισ)



Ζωσ 10/9/2021 (3η Περίοδοσ αιτήςεων και επιλογήσ, υπό την προχπόθεςη ότι

υφίςτανται κενζσ θζςεισ)
Η υποβολι τθσ αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν γίνεται θλεκτρονικά μζςω τθσ
πλατφόρμασ https://msc-aivc.uniwa.gr/application-form/.

Για απορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τθ Γραμματεία του τμιματοσ
Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ & Υπολογιςτϊν (2105385312), κακϊσ και με το msc-aivc@uniwa.gr.

Ο Διευκυντισ του Δ.Ρ.Μ.Σ.
Ράρισ Μαςτοροκϊςτασ
Καθηγητήσ

