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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2017-2018

Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης οργανώνει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)
(πλήρους και μερικής φοίτησης). Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(INFORMATION MANAGEMENT IN THE DIGITAL ENVIRONMENT)

με δύο κατευθύνσεις:

 Α’ Κατεύθυνση: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ
(INFORMATION SCIENCE IN DIGITAL ENVIRONMENT path)

 Β’ Κατεύθυνση: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DESIGN AND MANAGEMENT OF DIGITAL
LIBRARIES AND DATA REPOSITORIES path)

Χρονική διάρκεια:
Το Π.Μ.Σ. παρέχει δύο διαφορετικές διάρκειες σπουδών. Το πρόγραμμα πλήρους
φοίτησης και το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η διάρκεια σπουδών του Π.Μ.Σ.
πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα
διδασκαλίας μαθημάτων και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο εκπόνησης της διπλωματικής
εργασίας). Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης περιλαμβάνει τρία (3) ακαδημαϊκά
εξάμηνα και ένα επιπλέον ακαδημαϊκό εξάμηνο εκπόνησης της διπλωματικής
εργασίας.

Αιτήσεις υποψηφιότητας:
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας αποφοίτων των τμημάτων
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων
Α.Ε.Ι. όπως του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας,
Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Πληροφορικής και Μηχανικών Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων,
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πληροφοριακών
Συστημάτων, Φιλολογίας και Παιδαγωγικής, Πολιτικών Επιστημών, καθώς και
άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειμένων της
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων
το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από τον ΔΟΑΤΑΠ, όπως προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Φάκελος Δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε φάκελο σε
έντυπη (φάκελος με έλασμα) και ηλεκτρονική μορφή (memory stick), πρέπει να
φέρουν αρίθμηση και να συνοδεύονται από πίνακα υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών και πλήρες Βιογραφικό σημείωμα. Στον φάκελο δικαιολογητικών
θα πρέπει να περιέχονται τα παρακάτω:
Β. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Ηλεκτρονική και Έντυπη μορφή. Οι υποψήφιοι θα
πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά στην αίτηση τη διάρκεια του Π.Μ.Σ. που
επιθυμούν να παρακολουθήσουν (πλήρους και μερικής φοίτησης). Tο έντυπο της
αίτησης θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., Τμήμα
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Κατάθεση μαζί με την αίτηση,
έντυπο δήλωσης ωρών παρακολούθησης (διαθέσιμο από τη Γραμματεία),
φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και τέσσερις (4) φωτογραφίες.
Β1. α) Αντίγραφο Πτυχίου ή β) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο
οποίο φοιτούν η οποία αναφέρει ότι ο υποψήφιος έχει περατώσει τις σπουδές του,
τον βαθμό πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας ή γ)
βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ.
Για το (β) η εγγραφή τους θα οριστικοποιείται με την προσκόμιση του αντιγράφου
πτυχίου.
Β2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
Β3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις
σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές
επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου, σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε
ηλεκτρονική μορφή.
Β4. Τεκμηρίωση της καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, και για τους
αλλοδαπούς της Ελληνικής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
Γ1. Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής Εργασίας, σε θέματα σχετικά με τα
γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
Γ2. Αντίγραφο δεύτερου πτυχίου.
Γ3. Συστατικές επιστολές (έως 2, σε χωριστούς, σφραγισμένους και
υπογεγραμμένους φακέλους).
Γ4. Κατοχή πτυχίων στην Αγγλική γλώσσα ανώτερου επιπέδου από αυτό που
συνιστά την προϋπόθεση συμμετοχής.
Γ5. Καλή γνώση ξένων γλωσσών πέραν τις προαπαιτούμενης Αγγλικής γλώσσας
Γ6. Συναφείς Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα
επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων).
Γ7. Αποδεικτικά συναφούς ερευνητικής εμπειρίας (συμμετοχή σε ερευνητικά έργα
κ.λπ.).
Γ8. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με
πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα, στα οποία θα πρέπει να
αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της εργασίας, και το ακριβές
διάστημα απασχόλησης.
Γ9. Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.
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Γ10. Διακρίσεις.

Όλοι οι υποψήφιοι θα περάσουν προφορική συνέντευξη.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν
τα δικαιολογητικά τους έως και την 20η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14.00 (Δευτέρα
με Παρασκευή), στη Γραμματεία του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων
Πληροφόρησης στο ΑΤΕΙΘ.

 Διενέργεια μαθημάτων: Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο (πλήρης φοίτηση),
Σάββατο (μερική φοίτηση). Μπορεί να γίνει τροποποίηση των ωρών και των
ημερών διδασκαλίας με απόφαση των οργάνων.

Το Π.Μ.Σ. θα προσφέρει μια υποτροφία. Θα δοθεί επίσης μερική υποτροφία σε
φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση
και τις οικονομικές δυνατότητες του Π.Μ.Σ.

 Τα απαιτούμενα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι 2.900 ευρώ
(πλήρη και μερική φοίτηση) και θα καταβληθούν σε δόσεις, μετά από σχετική
απόφαση των οργάνων.

Πληροφορίες:
--Γραμματεία Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
(Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00-13:00), ΑΤΕΙΘ, Σίνδος, Τ.Κ. 54101, τηλ. 2310-013185,
Ε-mail: infolibd@libd.teithe.gr
--Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Ε-mail: mgarou@libd.teithe.gr

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., τον
Οδηγό Σπουδών και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα στο http://www.libd.teithe.gr/.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Εμμανουήλ Γαρουφάλλου
Επίκουρος Καθηγητής


