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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ,  

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.),  

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής  ΤΕ  

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

 

1. Στοιχεία Ταυτότητας 
Επώνυμο       
Όνομα       
Ονοματεπώνυμο Πατέρα       
Ονοματεπώνυμο Μητέρας       
Φύλο       
Ημ/νία γεννήσεως:       
Εθνικότητα       

 

2. Επικοινωνία 
Τηλέφωνο (Σταθερό):       
Τηλέφωνο (Κινητό):       
Ηλεκτρον. Ταχυδρομείο:       
Fax:       

 

3. Διεύθυνση αλληλογραφίας: 
Οδός / Αριθμός       
Πόλη - Χωριό / Νομός       
Ταχυδρομικός Κωδικός       

 

4. Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας: 
Οδός / Αριθμός       
Πόλη - Χωριό / Νομός       
Ταχυδρομικός Κωδικός       

 

5. Σπουδές (κατ' αντίστροφη χρονολογική σειρά) 

ΑΕΙ 
(Πανεπιστήμιο, 

ΤΕΙ) 
Αντικείμενο σπουδών 

Περίοδος Σπουδών 

Τίτλος πτυχίου 

Ημερομηνία 

απονομής 
(ή αναμενόμενη) 

(μμ/εεεε) 

Βαθμός 
Από 

(μμ/εεεε) 

Έως 
(μμ/εεεε) 
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6. Πτυχιακές, διπλωματικές (και μεταπτυχιακές εργασίες) 
Είδος εργασίας Τίτλος Επόπτης Ίδρυμα Βαθμός 

                             
                              
                              

 

7. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (κατ' αντίστροφη χρονολογική σειρά) 
Λύκειο Τύπος Έτος 

αποφοίτησης 

Βαθμός 

                       
                       

 

8. Γλώσσες 
Γλώσσα Γνώση Πιστοποιητικό Βαθμός 

Γαλλικά              
Αγγλικά              
                   

                   

 

9. Λοιπά στοιχεία 
Σε ποια άλλα Π.Μ.Σ. κάνετε αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18  

(αναφέρετε πρόγραμμα, ίδρυμα, σειρά προτίμησης); 

Βραβεία, διακρίσεις: 

Δημοσιεύσεις: 

Διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία. Αναφέρετε εργοδότη, είδος απασχόλησης και ημερομηνίες. 

Άλλες δραστηριότητες και επιτεύγματα 

Ονόματα και τίτλοι προσώπων από τα οποία έχετε ζητήσει συστατικές επιστολές. 

Ημερομηνία: 

      

 

Υπογραφή: 
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ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. Συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης και στείλτε το στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

master-isicg@teiath.gr 

2. Εκτυπώστε το ηλεκτρονικό έντυπο και υπογράψτε το. 

3. Επισυνάψτε στην αίτηση τα κατωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά 
 Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (σε μορφή pdf) 

 Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και την επαγγελματική 

δραστηριότητα (σε μορφή word ή pdf). 

 Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών (σε μορφή pdf). 

 Πιστοποιητικό ισοτιμίας πτυχίου από την αρμόδια αρχή στις περιπτώσεις που απαιτείται (σε μορφή pdf). 

 Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (σε μορφή pdf). 

 Υπόμνημα, μίας σελίδας το πολύ, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή 

του στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος και τους γενικότερους στόχους του -επιστημονικούς, επαγγελματικούς κτλ. (σε μορφή 

word ή pdf). 

 Κάθε άλλο στοιχείο (συστατικές επιστολές, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διπλωματικές εργασίες, διακρίσεις, λοιποί 

τίτλοι σπουδών κ.α.) που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή επιλογής να σχηματίσει 

πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη (σε μορφή pdf). 

 
 Τα αντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να είναι επικυρωμένα ή να συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/1986 του αιτούντος για την ακρίβεια του περιεχομένου τους.   

- Απόδειξη υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

4. Αποστείλετε την αίτηση με τα επισυναπτόμενα έγγραφα στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση.  

 

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Αγ. Σπυρίδωνος & Παλληκαρίδη, 122 10 Αιγάλεω 

ΤΗΛ.: 210 5385312, e-mail: master-isicg@teiath.gr 

 

 

 Αυτή η αίτηση δεν αποτελεί φάκελο εγγραφής αλλά φάκελο υποψηφιότητας 
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