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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» 
 

H περιοχή των τηλεπικοινωνιών είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στον 

τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Το Προγράμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» του τμήματος 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καλύπτει 

διάφορες πτυχές των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και το αναγκαίο 

υπόβαθρο για την κατανόηση αυτών των συστημάτων. Πρόκειται για ένα 

Πρόγραμμα που λειτουργεί απο το 2008 και αποτελεί το πρώτο ΠΜΣ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε τεχνολογική κατεύθυνση. Έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί οκτώ (8) κύκλοι σπουδών παρέχοντας στους αποφοίτους ένα από τα 

πλέον ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική, ερευνητική και ακαδημαϊκή τους 

εξέλιξη στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ 

σταδιοδρομούν ως υψηλόβαθμα στελέχη σε εταιρίες τηλεπικοινωνιών και 

πληροφορικής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, εξειδικευμένο 

προσωπικό σε φορείς και οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 

εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή συνεχίζουν τις 

σπουδές τους σε ερευνητικό επίπεδο για απόκτηση διδακτορικού τίτλου. 

 
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

συνεχίζει τη λειτουργία του ΠΜΣ και βασισμένο στην εμπειρία των προηγούμενων 

ετών, το αναμορφώνει έτσι ώστε να γίνει πιο ευέλικτο σε σχέση με την ύλη που 

καλύπτει και την εξειδίκευση που παρέχει, με άξονα τις σύγχρονες τάσεις στα 

συστήματα και δίκτυα τηλεπικοινωνιών, και έμφαση στην πρακτική εμπέδωση των 

τεχνολογιών που αναπτύσσονται. 

 

Σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία του, το ΠΜΣ είναι σχεδιασμένο για 

αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών αλλά και εργαζόμενους σε αντίστοιχες 

θέσεις. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Θετικών και 

Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων 

ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου και Στρατιωτικών Σχολών (π.χ. Τμημάτων Πληροφορικής και 



Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τμήματα Θετικών Επιστημών - 

Μαθηματικών και Φυσικής, κλπ). 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, προκηρύσσει τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για 

το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά 

Συστήματα και Δίκτυα», για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Για την 

παρακολούθηση του ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων σε δυο ισόποσες 

δόσεις. Το ύψος των συνολικών διδάκτρων για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχει 

καθοριστεί σε 1.600€. 

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση  

https://apply-telecom.uop.gr/ έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2016. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη  

Γραμματεία ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Διεύθυνση: Τέρμα Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη 

Τηλέφωνο/Fax: 2710 372162/2710 372160 

E-mail: msc-tst@uop.gr 

Ιστοσελίδα: http://tst.uop.gr/msc 

 

 

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» 

 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Τσούλος 
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