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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

«HUAWEI ICT Academy» 

 

H Ακαδημία «HUAWEI ICT Academy» (https://e.huawei.com/en/talent/#/ict-

academy/home) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

(ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές 

(προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς), υποψήφιους διδάκτορες, μετα-διδακτορικούς 

ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ του Τμήματος ΗΜΜΥ καθώς και των λοιπών Τμημάτων 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να δηλώσουν συμμετοχή για εγγραφή σε όποια από 

τα παρακάτω τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας επιθυμούν: 

1) 5G Basics - Introduction to 5G Knowledge (2 h) 

2) HCIA-5G v2.0 (11 h) 

3) HCIA-Storage V4.5 (5.3 h) 

4) HCIA-Security V3.0 (18 h)  

  

▪ Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα υλοποιηθούν με την μέθοδο της 

αυτοδιδασκαλίας (self-paced) και το εκπαιδευτικό υλικό τους θα είναι διαθέσιμο 

μέσω ηλεκτρονικών τάξεων της Ακαδημίας.  

 

▪ Το εκπαιδευτικό υλικό είναι στην Αγγλική γλώσσα (επίπεδο Β2).  
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Περισσότερες λεπτομέρειες για περιεχόμενο των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι 

διαθέσιμο στις παρακάτω ιστοσελίδες:  

α) https://ilearningx.huawei.com/portal/courses/HuaweiX+PACDCSREN001/about για το  

    πρόγραμμα «5G Basics - Introduction to 5G Knowledge». 

β) https://ilearningx.huawei.com/portal/courses/HuaweiX+EBG2021NCHW1200012/about για  

    το πρόγραμμα «HCIA-5G v2.0». 

γ) https://ilearningx.huawei.com/portal/courses/HuaweiX+EBG2020CCHW1100068/about για  

    το πρόγραμμα «HCIA-Storage V4.5». 

δ) https://ilearningx.huawei.com/portal/courses/HuaweiX+EBGTC00000312/about για το  

    πρόγραμμα «HCIA-Security V3.0».  

Η συμμετοχή στα ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα είναι δωρεάν και οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει από Δευτέρα 23/5/2022 – Τρίτη 31/5/2022:  

 

1) Να δημιουργήσουν (μόνο αν δεν διαθέτουν ήδη) αρχικά λογαριασμό Huawei (Huawei  

    account) & να συσχετιστούν με την «Huawei ICT Academy» του τμήματος ΗΜΜΥ  

    Παν/μιου Πελ/σου, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στη δ/νση:  

    https://bit.ly/3laexue 

2) Να συμπληρώσουν στην συνέχεια την online Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  

    που είναι διαθέσιμη στη δ/νση: https://bit.ly/3MnuQP1  

Οι ηλεκτρονικές τάξεις των προσφερόμενων προγραμμάτων θα πληρωθούν με 

σειρά προτεραιότητας.  

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση / πληροφορία σχετική με την Ακαδημία «Huawei ICT 

Academy» του Τμήματος ΗΜΜΥ Παν/μιου Πελ/σου καθώς και τα προσφερόμενα 

https://ilearningx.huawei.com/portal/courses/HuaweiX+PACDCSREN001/about
https://ilearningx.huawei.com/portal/courses/HuaweiX+EBG2021NCHW1200012/about
https://ilearningx.huawei.com/portal/courses/HuaweiX+EBG2020CCHW1100068/about
https://ilearningx.huawei.com/portal/courses/HuaweiX+EBGTC00000312/about
https://bit.ly/3laexue
https://bit.ly/3MnuQP1
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από αυτή προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία της Ακαδημίας 

στο e-mail: huawei-ict-academy@esdalab.ece.uop.gr 

mailto:huawei-ict-academy@esdalab.ece.uop.gr

