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ΕΠΊΣΗΜΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΟ
ΚΈΝΤΡΟ ΤΗΣ CISCO
&
ΜΈΛΟΣ ΤΟΥ
ORACLE UNIVERSITY
WORKFORCE
DEVELOPMENT PROGRAM
ΚΑΙ ΤΟΥ
SAP UNIVERSITY
ALLIANCES

το Μητροπολιτικό Κολλέγιο
είναι το πρώτο, επίσημο
πιστοποιημένο κέντρο της
CISCO στην Ελλάδα, δίνοντας
τη δυνατότητα απόκτησης των
πιστοποιήσεων CISCO
κατά τη διάρκεια
των σπουδών.
●
είναι συνεργάτης της Microsoft,
της κορυφαίας εταιρίας
τεχνολογικών λύσεων
παγκοσμίως.
●
αποτελεί μέλος του Oracle
University Workforce
Development Program δίνοντας
τη δυνατότητα απόκτησης
πιστοποιήσεων της Oracle κατά
τη διάρκεια των σπουδών.
●
είναι Μέλος του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Πληροφορικής &
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).
●
έχει λάβει Academic Membership
από το British Computer
Society (BCS), τον κορυφαίο
Φορέα Επιστημόνων και
Επαγγελματιών Πληροφορικής
διεθνώς.
●
διοργανώνει από το 2015, το
ετήσιο Διεθνές Συνέδριο
Πληροφορικής, "Information
Security and Digital Forensics".
●
αποτελεί μέλος του μεγαλύτερου
οργανισμού πιστοποιήσεων
cyber security στον κόσμο, ECCouncil.
●
διαθέτει πλήρως
εκσυχρονισμένα, εξειδικευμένα
εργαστήρια Η/Υ.
●
είναι μέλος της δημοφιλούς
πλατφόρμας GitHub Education.
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Σχολή
Πληροφορικής
Τα προγράμματα σπουδών είναι προσανατολισμένα να καλύπτουν τις νέες κατευθύνσεις και εξελίξεις της επιστήμης,
σύμφωνα με τις διεθνώς μεταβαλλόμενες παραγωγικές
και επιχειρησιακές ανάγκες.
Με γνώμονα αυτό, προσφέρει Bachelors και Masters σε
σύγχρονες εξειδικεύσεις όπως: η Επιστήμη της Πληροφορικής, τα Δίκτυα Η/Υ, η Τεχνολογία πληροφοριών, η
Ασφάλεια Πληροφοριών και η Ηλεκτρονική Εγκληματολογία, η Ανάπτυξη Παιχνιδιών Η/Υ, η Επιστήμη Δεδομένων, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Τεχνολογία Μεγάλων
Δεδομένων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διεθνή διάσταση των
εξελίξεων σε επίπεδο τεχνολογίας και έρευνας, γεγονός
που οδηγεί σε διαρκή αναπροσαρμογή των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων πληροφορικής στα νέα διεθνή δεδομένα.
Με το πέρας των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν
να ενταχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διαρκώς
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας του κλάδου της τεχνολογίας, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του σύγχρονου
τεχνολογικού γίγνεσθαι και να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα
στην πρόοδο της επιστήμης.

ΣΧ Ο Λ Η Π Λ Η ΡΟ Φ ΟΡ ΙΚ Η Σ

ΉΞΕΡΕΣ ΌΤΙ …

Η Σχολή Πληροφορικής του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου μελετά,
καταγράφει και προβλέπει τις
τεχνολογικές αλλαγές και εξελίξεις.
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ISDF2019

5th International Conference
on Information Security
and Digital Forensics

ISDF

ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
Από το 2015 το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με πρωτοβουλία της
Σχολής Πληροφορικής, διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο Πληροφορικής, «Information Security and Digital Forensics - ISDF», το
οποίο λαμβάνει χώρα, στο Campus του Κολλεγίου στη Θεσσαλονίκη.

ΣΗΜΕΊΟ
ΣΥΝΆΝΤΗΣΗΣ
ΚΟΡΥΦΑΊΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ &
ΕΡΕΥΝΗΤΏΝ
ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ
ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Στόχος του συνεδρίου είναι η διάδοση γνώσεων και ιδεών πάνω σε θέματα
ασφάλειας πληροφοριών, όπως προστασία δεδομένων, ηλεκτρονική εγκληματολογία, κρυφές επικοινωνίες, βιομετρία, ζητήματα ιδιωτικότητας στο
διαδίκτυο, καθώς και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια
στην καθημερινή ζωή και πραγματικότητα.

Το τριήμερο γεγονός φιλοξενεί διακεκριμένους διεθνείς ομιλητές
οι οποίοι μιλούν για τις τελευταίες εξελίξεις και προκλήσεις στον
και ερευνητές από τον χώρο της Πληροφορικής οι οποίοι μοιράζονται ιδέες που προωθούν την καινοτομία και την πρωτοπορία.
Το Διεθνές Συνέδριο Πληροφορικής παρακολουθούν κάθε χρόνο
εκατοντάδες φοιτητές, ερευνητές, επαγγελματίες από τον χώρο
της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Ασφάλειας Πληροφο4

ριών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

G R E E K T O UR IS M C ON FE D E R A T I ON

κλάδο της Ασφάλειας Πληροφοριών, καθώς και επαγγελματίες
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MICROSOFT
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι συνεργάτης της Microsoft, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της για να ενισχύσει τις ψηφιακές
και τεχνικές δεξιότητες των φοιτητών του. Η Microsoft αποτελεί
κορυφαία εταιρία τεχνολογικών λύσεων παγκοσμίως. Η αποστολή
της είναι να ενδυναμώσει κάθε άτομο και κάθε οργανισμό στον
πλανήτη για να πετύχει περισσότερα.

ΣΕΠΕ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήόργανο, ο ΣΕΠΕ συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τη
διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Τεχνολογία
και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών και
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και φορέων του κλάδου, ώστε η ψηφιακή τεχνολογία να γίνει εργαλείο για την αντιμετώπιση μεγάλων
κοινωνικών προκλήσεων.

BCS

BRITISH COMPUTER SOCIETY
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει λάβει Academic Membership
από το British Computer Society (BCS). Το BCS είναι ο κορυφαίος Φορέας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής
διεθνώς και αριθμεί 75.000 μέλη σε 160 χώρες. Πρόκειται για το
1ο Κολλέγιο στην Ελλάδα στο οποίο απονέμεται η συγκεκριμένη
υψηλή διάκριση.

ΣΧ Ο Λ Η Π Λ Η ΡΟ Φ ΟΡ ΙΚ Η Σ

Πιστοποιήσεις

σεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Ως θεσμικό
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CISCO
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το πρώτο ελληνικό Κολλέγιο το
οποίο αναγνωρίσθηκε ως επίσημο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό
κέντρο από τη Cisco για τη διδασκαλία του σεμιναρίου που οδηγεί
στην πιστοποίηση Cisco Certified Network Associate (CCNA). Το
σεμινάριο θεωρείται ως ένα σημαντικό πρόσθετο προσόν για κάθε
επαγγελματία του χώρου της Πληροφορικής.
Τα οφέλη από την παρακολούθηση του σεμιναρίου για έναν φοιτητή ή επαγγελματία της Πληροφορικής και των Δικτύων είναι
ιδιαίτερα σημαντικά. Εκτός από μια πολύ σημαντική πιστοποίηση
στο βιογραφικό του, η οποία τον κάνει πιο ανταγωνιστικό [καλύτερες πιθανότητες πρόσληψης και αποδοχές], θα λάβει ουσιαστικές
γνώσεις στο αντικείμενο των δικτύων, στον σχεδιασμό και την
υλοποίηση δικτύων μικρής και μεσαίας κλίμακας, διασυνδέοντας
και παραμετροποιώντας δικτυακό εξοπλισμό της Cisco. Το σεμινάριο αποτελείται από θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακές
ασκήσεις, που πραγματοποιούνται στα εργαστήρια του Κολλεγίου,
με εξοπλισμό που διαθέτει ως πιστοποιημένο κέντρο. Τα μαθήματα
παραδίδουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της Cisco, οι οποίοι είναι
έμπειροι επαγγελματίες στο χώρο των δικτύων. Μετά το πέρας
του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δώσει εξετάσεις για
να αποκτήσει την πιστοποίηση CCNA.

ORACLE
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, αντιλαμβανόμενο την ανάγκη για ανάπτυξη σύγχρονων επαγγελματικών δεξιοτήτων στους φοιτητές του
και την υψηλή ζήτηση για επαγγελματίες με γνώσεις τεχνολογίας
Oracle, συνεργάστηκε με το Oracle University και έγινε Oracle
University Workforce Development Program Partner στην Ελλάδα.
Το Oracle University Workforce Development Program είναι ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο να βοηθήσει εκπαιδευτικούς οργανισμούς
σε όλο τον κόσμο να προετοιμάσουν μια νέα γενιά ΙΤ Specialists,
χνολογίας με τις πιο περιζήτητες σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη
έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών, που έχει διαπιστωθεί στον κλάδο της Τεχνολογίας παγκοσμίως. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία
8

παρακολουθώντας τα μαθήματα να διδαχθούν τις επαγγελματικές
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ικανών να εργαστούν στους κλάδους της Πληροφορικής και της Τε-
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δεξιότητες που απαιτούνται για την είσοδό τους στο ανταγωνιστικό
εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη
πιστοποίηση της Oracle. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ως μέλος του
Oracle University Workforce Development Program, προσφέρει τη
δυνατότητα παρακολούθησης των εξής δύο προγραμμάτων της Oracle:
•

Java SE 8 Fundamentals

•

Oracle Database: Introduction to SQL

Τα προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιήσεων της
Oracle, μετά από σχετικές εξετάσεις. Τα μαθήματα διδάσκονται
από εξειδικευμένους καθηγητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Παράλληλα οι φοιτητές υποστηρίζονται στην εκπαίδευσή τους από
την Oracle, καθώς έχουν πρόσβαση στο εξουσιοδοτημένο υλικό
της, που είναι αναρτημένο σε περιβάλλον Cloud (Oracle Student
Learning Subscription – Cloud Edition). Το υλικό για κάθε μάθημα
περιλαμβάνει εκπαιδευτικά βίντεο, πρακτική άσκηση στη χρήση
του Cloud και ειδικό online εκπαιδευτικό σεμινάριο προετοιμασίας
για τις εξετάσεις απόκτησης της πιστοποίησης.

SAP University Alliances
To Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής
του και ενίσχυσης του ακαδημαϊκού έργου προς όφελος των φοιτητών
του, είναι από το 2013 μέλος (Associate Member) του διεθνούς δικτύου SAP University Alliances του πολυεθνικού κολοσσού SAP - ηγέτη
στην αγορά του λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών - έπειτα από
έλεγχο του εκπαιδευτικού ιδρύματος βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
Το δίκτυο περιλαμβάνει περισσότερα από 1.400 Πανεπιστήμια
παγκοσμίως και στόχο έχει να παρέχει σε φοιτητές τεχνολογικών
και επιχειρησιακών ειδικοτήτων ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό
περιβάλλον, βασιζόμενο στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης
και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους.
φοιτητές να έρθουν σε επαφή με την ηγετική τεχνολογία της SAP και
με εξειδικευμένους επαγγελματίες, μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, κοινωνικής δικτύωσης κι ενός ευρύτατου δικτύου συνεργατών.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 1 εκατομμύριο φοιτητές παγκοσμίως,
10
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Το πρόγραμμα SAP University Alliances δίνει τη δυνατότητα στους
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οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση στις λύσεις της SAP και αυξάνουν τις
ευκαιρίες καριέρας τους. Στα πλαίσια του SAP University Alliances
διεξάγονται δημοφιλείς εκδηλώσεις καινοτομίας, όπως το Innojam
και προγράμματα ανάπτυξης εφαρμογών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, ως μέλος του δικτύου, οι φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου θα απολαμβάνουν τα παρακάτω οφέλη:
• αποκτούν πρόσβαση σε πλούσιο, σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό που
αναπτύχθηκε σε συνεργασία με κορυφαίους καθηγητές Πανεπιστημίων, φοιτητές και συνεργάτες του δικτύου σε όλο τον κόσμο.
• παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια από εξειδικευμένους
εισηγητές.
• έ χουν online πρόσβαση σε e-learning υλικό, εφαρμογές και
webinars.
• συμμετέχουν σε ενδιαφέροντα projects και διάδραση με άλλους
φοιτητές επιχειρησιακών σπουδών σε όλο τον κόσμο (networking).
• συμμετέχουν σε ενδιαφέροντες διαγωνισμούς και ειδικές εκδηλώσεις.
• γίνονται πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, εντάσσοντας
στο βιογραφικό τους την εμπειρία και εξοικείωση με τα εργαλεία
της SAP.

GITHUB

GITHUB EDUCATION
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποτελεί μέλος της GitHub Education,
μία από τις πιο διαδεδομένες και παγκοσμίως δημοφιλείς ηλεκτρονικες πλατφόρμες που υποστηρίζουν την online συνεργασία ομάδων με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών. Η πλατφόρμα
GitHub Education στηρίζεται στο Git, ένα VCS (version control
system) λογισμικό που προσφέρει διαχείριση και παρακολούθηση
αλλαγών που συμβαίνουν σε οποιοδήποτε έγγραφο, πρόγραμμα,
project, website κ.λπ.
Κολλέγιο δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και καθηγητές της Σχολής
Πληροφορικής να έχουν πρόσβαση σε μια πλειάδα εργαλείων και
εφαρμογών. Απώτερος στόχος της παροχής αυτών των δυνατοτήτων στους φοιτητές είναι η απελευθέρωση της φαντασίας και
12

η ενδυνάμωση της δημιουργικότητας τους, η ενίσχυση της διάθε-
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Ως μέλος της πλατφόρμας GitHub Education, το Μητροπολιτικό
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σης συνεργασίας μεταξύ τους σε καινοτόμα projects, αλλά και η
κινητοποίησή της συμμετοχής και συνεισφοράς τους σε projects
και events τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
με την GitHub Education περιλαμβάνει τις εξής παροχές:

GitHub Student Developer Pack
Ελεύθερη πρόσβαση σε δημοφιλή εργαλεία και εφαρμογές ανάπτυξης λογισμικού, των οποίων το κόστος παραμένει απαγορευτικό
για τους περισσότερους φοιτητές. Οι φοιτητές εξοικειώνονται και
χρησιμοποιούν industry standards εργαλεία τα οποία θα τους συνοδεύσουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία όπως τα IDEs
της JETBRAINS (π.χ. PyCharm, IntelliJ Idea κλπ.), το Bootstrap
Studio, το Heroku deployment platform, συνδρομές για εκμάθηση
HTMS, CSS, JavaScript και Python, το Digital Ocean για Cloud
Hosting και πολλά ακόμα.

GitHub Campus Experts
Οι φοιτητές, αφού λάβουν εξειδικευμένη εκπαίδευση από την
GitHub, γίνονται «campus experts» . Τις γνώσεις και δεξιότητες
που αποκτούν τις μεταφέρουν -ως community leaders- στους
συμφοιτητές τους στο campus. Αυτή η διαδικασία μπορεί, παράλληλα, να αποτελέσει και μια αξιόλογη μορφή επιβράβευσης
και παροχής κινήτρων στους φοιτητές.

GitHub Campus Program
Δυνατότητα εφαρμογής του GitHub ατομικά σε κάθε campus μέσω
πρόσβασης στα GitHub Enterprise Server και GitHub Enterprise
Cloud για κάθε τμήμα. Αυτή τη στιγμή, ανάμεσα στα συνεργαζόμενα
εκπαιδευτικά ιδρύματα στο GitHub Campus Program βρίσκονται
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

GitHub Classroom
τότητα συντονισμού, παροχής βοήθειας και κινητοποίησης των
φοιτητών σε projects και εργασίες των φοιτητών.
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Πρόκειται για μια εφαρμογή που δίνει στους καθηγητές τη δυνα-
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GitHub Campus Advisors
Μέσω του GitHub παρέχεται δωρεάν online εκπαίδευση στους
καθηγητές για την εκμάθηση χρήσης του GitHub, οι οποίοι με τη
σειρά τους μπορούν να μεταφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία
τους στους φοιτητές.

EC-COUNCIL ACADEMIA
INTERNATIONAL COUNCIL
OF E-COMMERCE CONSULTANTS

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, είναι μέλος του EC-Council Academia
για την παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκών προγραμμάτων
στην Ασφάλεια Πληροφοριών (Cybersecurity).
Το EC-Council (International Council of E-Commerce Consultants)
είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός πιστοποιήσεων στην ασφάλεια
πληροφοριακών συστημάτων στον κόσμο, με παρουσία σε 145
χώρες. Έχει αναπτύξει διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα
κατάρτισης όπως τα Certified Ethical Hacker (CEH), Computer
Hacking Forensics Investigator (C|HFI), Certified Security Analyst
(ECSA), License Penetration Testing (Practical) programs και μέχρι
σήμερα, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 200.000 επαγγελματίες ασφάλειας πληροφοριών, διαμορφώνοντας το γίγνεσθαι
και τις τάσεις στον κλάδο. Οι πιστοποιήσεις της EC-Council έχουν
υψηλή αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας και έρχονται να
προστεθούν στο ήδη ισχυρό χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων σπουδών της Σχολής Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Ως μέλος του EC- Council Academia, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο
προσφέρει σεμινάριο 16 ωρών στο Ethical Hacking. Το σεμινάριο προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο Ethical Hacking
συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εξάσκηση. Η
απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης στο Ethical Hacking είναι
κίνηση-ματ για την εξέλιξη της καριέρας ενός επαγγελματία ασφάλειας αφού προσφέρει ευρείες και καλά αμειβόμενες προοπτικές
επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων
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(Υγεία, Οικονομία, Ενέργεια κ.α.), καθώς και στον δημόσιο τομέα.
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Σύγχρονα
Προγράμματα
Σπουδών
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σας προσφέρει μια ευρεία γκάμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, σε συνεργασία με διακεκριμένα Διεθνή Πανεπιστήμια.
Όλα μας τα προγράμματα πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές των συνεργαζόμενων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων [ολιγομελή τμήματα, σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένα εργαστήρια με
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό]. Επιπλέον, όλα
τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με στόχο να ικανοποιούν τις ανάγκες της σύγχρονης και διεθνούς
αγοράς εργασίας και να προσφέρουν στους αποφοίτους πολυάριθμες ευκαιρίες επαγγελματικής
αποκατάστασης στον ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

BACHELORS
► BSc (Hons) Computer Science
Επιστήμη της Πληροφορικής
► BSc (Hons) Cyber Security and Networks
Κυβερνοασφάλεια και Δίκτυα Υπολογιστών
► BSc (Hons) Information Technology for Business
Τεχνολογία Πληροφορικής για Επιχειρήσεις

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MASTERS
► MSc Computing & Information Communication Technology
Μεταπτυχιακό Τεχνολογίας Ηλ. Υπολογιστών &
Επικοινωνίας Πληροφορίας
► MSc Information Security and Digital Forensics
Μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια Πληροφοριών &
την Ψηφιακή Εγκληματολογία
► MSc Computer Games Development
Μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη Παιχνιδιών Η/Υ

► MSc Artificial Intelligence
Μεταπτυχιακό στην Τεχνητή Νοημοσύνη
► MSc Big Data Technologies
Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων
18
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► MSc Data Science
Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Δεδομένων

Δυνατότητα απόκτησης
των πιστοποιήσεων
CISCO και Oracle κατά τη
διάρκεια των σπουδών.
●
Έμφαση στους τομείς της
Τεχνητής Νοημοσύνης
και της Ανάπτυξης
Λογισμικού για κινητές
συσκευές.

Επιστήμη της Πληροφορικής
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΤΗ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο University of East London.

●
Διεθνής αναγνώριση του
τίτλου σπουδών και
δυνατότητα άμεσης
επαγγελματικής
αποκατάστασης.
●
Δυνατότητα συνέχισης
σπουδών στο μοναδικό
μεταπτυχιακό πρόγραμμα
στην Ηλεκτρονική
Εγκληματολογία στην
Ελλάδα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΈΤΟΣ 1
• Ανάπτυξη Λογισμικού
• Υπολογιστικά Συστήματα και
Δίκτυα
• Τεχνολογίες Διαδικτύου
• Μαθηματικά Πληροφορικής
• Γνωστικός εμπλουτισμός &
Επαγγελματική σταδιοδρομία 1
(Εκπόνηση Έργου)
• Modules – New Framework

●
Η μεγαλύτερη επένδυση
σε σύγχρονα
εξειδικευμένα εργαστήρια
Η/Υ.
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ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

BSc (Hons)
Computer Science

Το πρόγραμμα BSc (Hons) Computer Science είναι ένα
από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών Πληροφορικής που προσφέρονται στην Ελλάδα.
Οι ανάγκες της αγοράς παγκοσμίως αναπτύσσονται ραγδαία όσον αφορά εξειδικευμένους επαγγελματίες στον
χώρο της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών.
Μια μεγάλη γκάμα συστημάτων Η/Υ, προγραμμάτων και
εφαρμογών αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητάς
μας, με συστήματα σχεδιασμένα στην εντέλεια, συχνά
κρίσιμα για την ομαλή λειτουργία και την επιβίωση ενός
οργανισμού. Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες οι οποίοι
σχεδιάζουν, εφαρμόζουν αλλά και συντηρούν τα εν λόγω
συστήματα είναι πολύτιμοι για κάθε επιχείρηση.
Το πρόγραμμα σπουδών BSc (Hons) Computer Science
παρέχει συνδυαστική γνώση από τα βασικά γνωστικά
πεδία της επιστήμης όπως Πληροφοριακά Συστήματα

ΈΤΟΣ 2
• Βάσεις Δεδομένων
• Επικοινωνίες Δεδομένων & Δίκτυα
Υπολογιστών
• Προηγμένος Προγραμματισμός
• Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων
• Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου
& Κινητών Συσκευών
• Πρακτικά Θέματα Πληροφορικής
– Γνωστικός εμπλουτισμός &
Επαγγελματική σταδιοδρομία

ΈΤΟΣ 3
• Πτυχιακή Εργασία – Πνευματική
Υγεία & Επαγγελματική
Σταδιοδρομία 3

Διοίκησης, Τεχνητή Νοημοσύνη, Λειτουργικά Συστήματα,

• Ασφάλεια Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Δικτύων

Δίκτυα Υπολογιστών, Τεχνολογίες Internet, Προγραμ-

• Τεχνητή Νοημοσύνη

ματισμό, Θεωρία Αλγορίθμων και Ασφάλεια Επικοινω-

• Τυπικές Μέθοδοι

νιακών Συστημάτων. Βασικός στόχος του προγράμματος

• Προηγμένα Θέματα Επιστήμης
Υπολογιστών

είναι να προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες
θεωρητικές γνώσεις της επιστήμης της Πληροφορικής
και ταυτόχρονα να καλλιεργήσει τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη καριέρα στον
φερώνυμο κλάδο.
εργασίας και μπορούν να αναλάβουν επιχειρηματικά
projects όπως τον σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων, τη δημιουργία πλατφόρμας για ηλεκτρονική
μετάδοση δεδομένων, την ανάπτυξη συστημάτων δια20
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Οι απόφοιτοι είναι ανταγωνιστικοί στη σύγχρονη αγορά

Κυβερνοασφάλεια και Δίκτυα Υπολογιστών
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΤΗ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο University of East London.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΈΤΟΣ 1
• Σχεδίαση και Μοντελοποίηση
Υπολογιστικών Συστημάτων
• Ανάπτυξη Λογισμικού
• Υπολογιστικά Συστήματα και
Δίκτυα
• Τεχνολογίες Διαδικτύου
• Μαθηματικά Πληροφορικής
• Γνωστικός εμπλουτισμός &
Επαγγελματική σταδιοδρομία 1
(Εκπόνηση Έργου)
• Modules – New Framework

Σήμερα, δύσκολα συναντά κανείς μονάδα Η/Υ η οποία

ΈΤΟΣ 2

να μην είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο. Οι περισσότε-

• Βάσεις Δεδομένων

ρες μονάδες είναι είτε συνδεδεμένες στο Internet, είτε

• Επικοινωνίες Δεδομένων & Δίκτυα
Υπολογιστών

σε Δίκτυο Τοπικής Εμβέλειας (LAN) στο σπίτι ή την
εργασία του χρήστη. Παράλληλα, η τεχνολογία του
Cloud Computing, όπου υπολογιστές ενοποιημένοι σε
ένα «σύννεφο» πάνω από δίκτυο (συνήθως internet)
μοιράζονται υπηρεσίες, αναπτύσσεται ταχύτατα.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, σταθμίζοντας τα παραπάνω
δεδομένα, προσφέρει ένα σύγχρονο πανεπιστημιακό
πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής με ειδίκευση στα
Δίκτυα, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες.
Το πρόγραμμα σπουδών προετοιμάζει τους φοιτητές για
μια καριέρα στην Ανάπτυξη Δικτύων - από τα πλέον απλά,
έως τα πιο σύνθετα - και την Πληροφορική γενικότερα.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στις
αρχές και πρακτικές του σχεδιασμού, της ανάπτυξης
και συντήρησης δικτύων, ικανών να υποστηρίζουν
τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς. Δίνει έμφαση στην
ισορροπημένη ανάπτυξη αναλυτικών διοικητικών και
ηγετικών δεξιοτήτων και συνδυάζει τη θεωρητική με
την πρακτική γνώση. Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα
στο φοιτητή να έρθει σε επαφή με την εφαρμοσμένη
Πληροφορική γενικότερα και να αναπτύξει δεξιότητες
στον Προγραμματισμό, στις βάσεις δεδομένων και στη
διαχείριση έργων.

• Στρατηγική και Διοίκηση
Πληροφοριακών Συστημάτων
• Κυβερνοασφάλεια
• Διαχείριση Συστημάτων
• Πρακτικά Θέματα Πληροφορικής
– Γνωστικός εμπλουτισμός &
Επαγγελματική σταδιοδρομία

ΈΤΟΣ 3
• Πτυχιακή Εργασία – Γνωστικός
εμπλουτισμός & Επαγγελματική
σταδιοδρομία 3
• Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική και
προγραμματισμός Υπολογιστικού
Σύννεφου
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ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
Εξειδικευμένο πρόγραμμα
σπουδών,προσανατολισμένο
στα Δίκτυα Υπολογιστών.
●
Η μεγαλύτερη επένδυση
σε σύγχρονα
εξειδικευμένα εργαστήρια
Η/Υ.
●
Δυνατότητα απόκτησης
των πιστοποιήσεων
CISCO και Oracle κατά τη
διάρκεια των σπουδών.
●
Παροχή εξειδικευμένων
σεμιναρίων από την
κορυφαία εταιρεία στον
χώρο της Πληροφορικής
SAP.
●
Διεθνής αναγνώριση του
τίτλου σπουδών και
δυνατότητα άμεσης
επαγγελματικής
αποκατάστασης.
●
Δυνατότητα συνέχισης
σπουδών στο μοναδικό
μεταπτυχιακό πρόγραμμα
στην Ηλεκτρονική
Εγκληματολογία στην
Ελλάδα.

• Σχεδιασμός Αδιάλειπτης
Επιχειρηματικής Λειτουργίας
• Διαχείριση Έργου
• Προηγμένα Θέματα
Κυβερνοασφάλειας και Δικτύων
Υπολογιστών
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BSc (Hons)
Cyber Security
& Networks

Απόκτηση τεχνικών
γνώσεων για την
ανάπτυξη εργαλείων
και εφαρμογών που
είναι χρήσιμα για κάθε
επιχείρηση.
●
Η μεγαλύτερη επένδυση
σε πλήρως
εκσυγχρονισμένα
εξειδικευμένα εργαστήρια
Η/Υ.

Διοίκηση Τεχνολογίας Πληροφοριών για Επιχειρήσεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΤΗ

●
Παρακολούθηση
σεμιναρίων και συνεχής
επιμόρφωση.
●
Δυνατότητα απόκτησης
των πιστοποιήσεων
CISCO και Oracle κατά τη
διάρκεια των σπουδών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΈΤΟΣ 1
• Πληροφοριακά Συστήματα
• Αντικειμενοστραφής
Προγραμματισμός
• Επίλυση Προβλημάτων και
Προγραμματισμός
• Δίκτυα και Πολυμέσα

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο Οxford Brookes University.

●
Aμεση επαγγελματική
αποκατάσταση στο ευρύ
δίκτυο συνεργαζόμενων
εταιριών.
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ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

BSc (Hons)
Information
Technology
for Business

• Επιχειρηματικότητα
• Διεθνής Επιχειρηματικότητα και
Διοίκηση

ΈΤΟΣ 2
• Βάσεις Δεδομένων
• Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου
Το πρόγραμμα σπουδών BSc (Hons) Information
Technology for Business σχεδιάστηκε για να καλύψει
τις ανάγκες των επιχειρήσεων για στελέχη ικανά να διαχειρίζονται τις τεχνολογικές λειτουργίες και απαιτήσεις
ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

• Διοίκηση Πληροφοριακών
Συστημάτων
• Αλληλεπίδραση Ανθρώπου –
Υπολογιστή
• Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και ο τρόπος λειτουρ-

• Ασφάλεια Πληροφοριακών
Συστημάτων

γίας μιας σύγχρονης επιχείρησης καθιστούν επιτακτική

• Στρατηγική Διεθνών Επιχειρήσεων

την ανάγκη για στελέχη που είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το αμιγώς πληροφοριακό τεχνικό κομμάτι,
αλλά και τη σημασία των νέων τεχνολογιών, τόσο για
τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας μιας εταιρίας,
όσο και για τη διατήρηση ενός ισχυρού ανταγωνιστικού
προφίλ στον κλάδο της Πληροφορικής. Το πρόγραμμα
σπουδών προσφέρει μια ισορροπημένη αναλογία μαθημάτων που καλύπτουν βασικά θέματα της επιστήμης
της Πληροφορικής, όπως Προγραμματισμός, Βάσεις
Δεδομένων, Δίκτυα Η/Υ, αλλά και σύγχρονα μαθήματα
Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως Επιχειρηματική Ανάλυση,
Στρατηγική, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και

ΈΤΟΣ 3
• Πτυχιακή Εργασία
• Διαχείριση Έργου Πληροφορικής
• Επιχειρηματική Ηθική
• Λήψη Αποφάσεων και
Επιχειρηματική Ευφυΐα
• Μηχανική Λογισμικού
• Προγραμματισμός Ευφυών
Συστημάτων
• Οι Επιχειρήσεις στην Αιχμή της
Τεχνολογίας
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Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα.

Μεταπτυχιακό Τεχνολογίας Ηλ. Υπολογιστών και
Επικοινωνίας Πληροφορίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• Αρχιτεκτονική Ηλ. Υπολογιστών
και Τεχνολογία Δικτύων
• Αρχές Προγραμματισμού
• Συστήματα βάσεων δεδομένων
• Μηχανική Λογισμικού
• Γνωστικός εμπλουτισμός &
Επαγγελματική σταδιοδρομία
(Διπλωματική Εργασία)

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
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MSc
Computing
& Information
Communication
Technology

Μαθήματα με τον πλέον
σύγχρονο εργαστηριακό
εξοπλισμό.
●
Ευέλικτο ωρολόγιο
πρόγραμμα ιδανικό για
εργαζομένους.
●

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤOΣ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο University of East London.

Παροχή εξειδικευμένων
σεμιναρίων από την
κορυφαία εταιρεία στον
χώρο της Πληροφορικής
SAP.
●
Δυνατότητα απόκτησης
των πιστοποιήσεων
CISCO και Oracle κατά τη
διάρκεια των σπουδών.

Το μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία Ηλ. Υπολογιστών
και Επικοινωνία Πληροφορίας, MSc Computing and
Information Communication Technology, είναι ένα
περιζήτητο πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε
πτυχιούχους άλλων γνωστικών αντικειμένων να
αποκτήσουν γνώσεις πληροφορικής και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε αυτόν τον τομέα. Σκοπός
του προγράμματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένης
γνώσης στον χώρο της Τεχνολογίας Πληροφοριών,
επιτρέποντας στους αποφοίτους να διαφοροποιήσουν
την μελλοντική τους καριέρα και να εισέλθουν στον
επαγγελματικό χώρο της πληροφορικής.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Τεχνολογία Ηλ. Υπολογιστών και Επικοινωνία Πληροφορίας, MSc Computing
and Information Communication Technology, εστιάζουν
στην ταχεία απόκτηση σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα παρέχει
ανάπτυξης των συστημάτων αυτών σε επιχειρήσεις και
οργανισμούς. Μέσω του προγράμματος αυτού οι αποφοίτοι θετικών και οικονομικών επιστημών μπορούν να
εμβαθύνουν στο χώρο της Πληροφορικής, επεκτείνοντας
με τον τρόπο αυτό τις επαγγελματικές δεξιότητές τους.
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συνδυαστική γνώση για την αποτίμηση της αξίας της

Δυνατότητα απόκτησης
των πιστοποιήσεων
CISCO και Oracle κατά τη
διάρκεια των σπουδών.
●
Ευέλικτο ωρολόγιο
πρόγραμμα ιδανικό για
εργαζομένους.

Μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια Πληροφοριών και
την Ψηφιακή Εγκληματολογία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• Διαχείριση Ασφάλειας
Πληροφοριακών Συστημάτων
• Ασφάλεια Υπολογιστών
• Νομοθεσία Τεχνολογίας
Πληροφοριών και Διαδικτύου
• Ψηφιακή Εγκληματολογία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤOΣ

●
Μαθήματα σε
υπερσύγχρονα
εξειδικευμένα εργαστήρια.
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ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

MSc
Information
Security &
Digital Forensics

• Γνωστικός Εμπλουτισμός &
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
(Διπλωματική)

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας
από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο
University of East London.

●
Το Μητροπολιτικό
Κολλέγιο είναι επίσημος
partner του
EC-Council Academia,
του μεγαλύτερου
οργανισμού
πιστοποιήσεων στην
ασφάλεια πληροφοριακών
συστημάτων στον
κόσμο,για την παροχή
υψηλού επιπέδου
ακαδημαικών
προγραμμάτων στην
ασφάλεια πληροφοριών
(cydersecurity).
●
Παροχή εξειδικευμένων
σεμιναρίων από την
κορυφαία εταιρεία
στον χώρο της
Πληροφορικής SAP.

Το μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια Πληροφοριών και

Εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων θωράκισης

την Ψηφιακή Εγκληματολογία, MSc Information

των πληροφοριακών συστημάτων μέσω εφαρμογής

Security and Digital Forensics, είναι το μοναδικό

κατάλληλων προληπτικών μέτρων και σκοπεύει

master που προσφέρεται στην Ελλάδα στο συγκε-

στην έγκαιρη αναγνώριση πιθανών αδυναμιών.

κριμένο αντικείμενο. Το εξειδικευμένο αυτό μετα-

Εστιάζει, επίσης, στη συλλογή, εξόρυξη και ανά-

πτυχιακό παρέχει συνδυαστικά θεωρητικό και πρα-

λυση ψηφιακών πειστηρίων, με σκοπό την πλήρη

κτικό υπόβαθρο στην αντιμετώπιση εγκληματικών

εγκληματολογική ανάλυση κακόβουλων ενεργειών.

ενεργειών σε υπολογιστικά συστήματα, δίκτυα και
το διαδίκτυο. H ραγδαία αύξηση του ηλεκτρονικού

Η εγκληματολογική ανάλυση επιτυγχάνεται με

εγκλήματος στο διαδίκτυο και στα πληροφοριακά

χρήση προηγμένων λογισμικών, όπως το EnCase

συστήματα απαιτεί εξειδικευμένους επιστήμονες

και το Forensic ToolKit, που χρησιμοποιούνται

του τομέα της Πληροφορικής, με ικανότητες και

από σχετικές αρχές και οργανισμούς ηλεκτρονικής

γνώσεις για τη θωράκιση των πληροφοριακών συ-

ασφάλειας παγκοσμίως. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη

στημάτων καθώς και τη διαχείριση των ευρημάτων

βαρύτητα στην εξοικείωση των φοιτητών με τα

εγκληματολογικών ενεργειών μέσω ηλεκτρονικών

βασικά νομοθετικά θέματα που σχετίζονται με τον

υπολογιστών.

χώρο των πληροφοριακών συστημάτων.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Ασφάλεια ΠληInformation Security and Digital Forensics, στο
Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνδυάζουν με μοναδικό
τρόπο τεχνολογικά, νομικά και διαχειριστικά θέματα
δίνοντας στους φοιτητές ολοκληρωμένη και σφαιρική αντίληψη του αντικειμένου των σπουδών τους.
28
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ροφοριών και την Ψηφιακή Εγκληματολογία, MSc

Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Δεδομένων
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤOΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• Γνωστικός εμπλουτισμός &
Επαγγελματική σταδιοδρομία
(Οικοσυστήματα δεδομένων)
• Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο University of East London.

• Προηγμένες Τεχνολογίες
Λήψης Αποφάσεων
• Χωρική Ανάλυση Δεδομένων
• Διπλωματική Εργασία στην
Επιστήμη Δεδομένων

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
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MSc
Data Science

Η καλύτερα αμειβόμενη θέση
στην αγορά εργασίας με
συγκριτικά υψηλό πρώτο
μισθό, βάσει ερευνών 2018.
●
Από τα επαγγέλματα με την
πιο υψηλή ζήτηση στην αγορά
εργασίας, βάσει έρευνας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
●
Συνδυασμός θεωρίας με
πρακτικές δραστηριότητες.

Το εξειδικευμένο MSc Data Science παρέχει θεωρητικό
και πρακτικό υπόβαθρο σε διεπιστημονικά θέματα όπως
η λήψη αποφάσεων, η ανάλυση δεδομένων, η εξόρυξη
δεδομένων και η μηχανική μάθηση με στόχο να παρέχει
στους φοιτητές πολύτιμες, για την επαγγελματική εξέλιξή
τους, δεξιότητες.
Το Master στην Επιστήμη των Δεδομένων είναι ένα

●
Εκπαίδευση σε προηγμένες
και επίκαιρες μεθόδους
ποσοτικής ανάλυσης
δεδομένων.
●

καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από τη ραγδαία

Μαθήματα σε εργαστήρια με
τον πλέον σύγχρονο
εξοπλισμό.

ανάπτυξη και αύξηση της επίδρασης του συγκεκριμένου

●

μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης που έρχεται να

κλάδου της Πληροφορικής, παγκοσμίως και στην Ελλάδα.
Τομείς όπως η λήψη αποφάσεων, ο προσδιορισμός
εταιρικών στόχων και ευκαιριών, αλλά και προνομιακών
πελατειακών ομάδων είναι μερικά από τα καίρια σημεία
στα οποία η επιστήμη των δεδομένων προσφέρει προστιθέμενη αξία και καταλυτικό συγκριτικό πλεονέκτημα
σε μια επιχείρηση.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Επιστήμη των Δε-

Ευέλικτο ωρολόγιο
πρόγραμμα ιδανικό για
εργαζομένους.
●
Δυνατότητα απόκτησης των
πιστοποιήσεων CISCO και
Oracle κατά τη διάρκεια των
σπουδών.

δομένων, μπορούν να παρακολουθήσουν εκτός από
τους αποφοίτους πληροφορικής, οι απόφοιτοι Θετικών
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Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών.

Το μοναδικό μεταπτυχιακό
πρόγραμμα στην Ελλάδα
στον κλάδο της ανάπτυξης
εφαρμογών παιχνιδιών
παγκοσμίως.
●
Εκμάθηση ολοκληρωμένης
ανάπτυξης ενός παιχνιδιού
για: Η/Υ, κινητά, εφαρμογή
σε άλλες επιστήμες (όπως
Virtual Reality Applications
για εργοστάσια).

Μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη Παιχνιδιών Η/Υ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤOΣ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο University of East London.
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ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

MSc
Computer Games
Development

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• Δυναμικός Προγραμματισμός
Παιχνιδιών
• Προηγμένες Μεθοδολογίες
Σχεδιασμού Παιχνιδιών
• Προγραμματισμός Παιχνιδιών
• Σχεδιασμός Παιχνιδιών
και Επιπέδων
• Διπλωματική Εργασία

●
Μαθήματα σε εργαστήρια
με τον πλέον σύγχρονο
εξοπλισμό.
●
Ευέλικτο ωρολόγιο
πρόγραμμα ιδανικό για
εργαζομένους.
●
Δυνατότητα απόκτησης
των πιστοποιήσεων CISCO
και Oracle κατά τη διάρκεια
των σπουδών.

Το MSc Computer Games Development είναι το, μοναδικό στην Ελλάδα, πρόγραμμα εξειδίκευσης που απευθύνεται στους αποφοίτους της επιστήμης της πληροφορικής
οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ουσιαστικές και
ολοκληρωμένες γνώσεις στα επιστημονικά πεδία που
σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών παιχνιδιών
σε διάφορες πλατφόρμες Η/Υ.
Η βιομηχανία των παιχνιδιών Η/Υ είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος κλάδος, ειδικά στην εποχή των
Smartphones. Οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος δεν περιορίζονται μόνο στην αγορά του Gaming, μιας και ολοένα
και εντονότερα καταγράφεται η τάση της χρήσης του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος ανάπτυξης παιχνιδιών σε βιομηχανικές εφαρμογές.
Το εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
παρέχει, συνδυαστικά, θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε βασικά πεδία ανάπτυξης παιχνιδιών Η/Υ, όπως
τα ειδικά προγραμματιστικά θέματα που σχετίζονται
με την ανάπτυξη εφαρμογών σε ειδικά περιβάλλοντα
(Unity3D, UnReal), ο σχεδιασμός σεναρίων και επιπέδων
ενός παιχνιδιού, καθώς και οι μεθοδολογίες διαχείρισης
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ανάπτυξης ενός σχετικού έργου.

Μεταπτυχιακό στην Τεχνητή Νοημοσύνη
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤOΣ
( 2 ΕΤΗ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο University of East London.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• Τεχνητή Νοημοσύνη
και Μηχανική Όραση
• Μηχανική Μάθηση σε
Μεγάλα Δεδομένα
• Ευφυή Συστήματα
• Διπλωματική Εργασία
στην Τεχνητή Νοημοσύνη
• Πρακτική Άσκηση
(σε περίπτωση επιλογής
της εκδοχής που περιλαμβάνει
Πρακτική Άσκηση)

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
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MSc
Artificial
Intelligence

Οι απόφοιτοι έχουν τη
δυνατότητα εγγραφής ως
Μέλος σε παγκοσμίως
αναγνωρισμένους
επαγγελματικούς φορείς,
όπως BCS (British Computer
Society) και IEEE (Institute
of Electrical and Electronics
Engineers).
●
Εκπαίδευση στην ανάπτυξη
καινοτόμων λύσεων με την
ενσωμάτωση εξειδικευμένων
τεχνολογιών, όπως τα Ευφυή
Συστήματα, η Μηχανική και η
Βαθιά Μάθηση.
●

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Τεχνητή
Νοημοσύνη, MSc Artificial Intelligence, είναι ιδανικό
για πτυχιούχους και επαγγελματίες Νέων Τεχνολογιών
που επιθυμούν να εξελιχθούν ώστε να είναι σε θέση να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τομέων Πληροφορικής
με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως το AI και
η Μηχανική Μάθηση.
Το μεταπτυχιακό MSc Artificial Intelligence εφοδιάζει
τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις για να αναπτύσσουν αλγόριθμους και λογισμικό που υποστηρίζουν
τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων σε
κάθε οργανισμό. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει θεω-

Μαθήματα σε εργαστήρια με
τον πλέον σύγχρονο
εξοπλισμό.
●
Παροχή εξειδικευμένων
σεμιναρίων από
καταξιωμένους και έμπειρους
επαγγελματίες.
●
Απορρόφηση σε μια ευρεία
γκάμα εξειδικεύσεων
Πληροφορικής.

ρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε πολυσύνθετες γνώσεις

●

και δεξιότητες πάνω στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη

Επαγγελματική δικτύωση με
εταιρίες-ηγέτες του κλάδου
της Πληροφορικής μέσω
της συμμετοχής στον
θεσμό Career Days του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

αυτοματοποιημένων λύσεων μηχανικής μάθησης και
προγνωστικής μοντελοποίησης.

●
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Ευέλικτο ωρολόγιο
πρόγραμμα ιδανικό για
εργαζομένους.

Οι απόφοιτοι έχουν τη
δυνατότητα εγγραφής ως
Μέλος σε παγκοσμίως
αναγνωρισμένους
επαγγελματικούς φορείς,
όπως BCS (British Computer
Society) και IEEE (Institute
of Electrical and Electronics
Engineers).
●

Μεταπτυχιακό Τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤOΣ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο University of East London.

Παροχή εξειδικευμένων
σεμιναρίων από
καταξιωμένους και έμπειρους
επαγγελματίες.
●
Επαγγελματική δικτύωση με
εταιρίες-ηγέτες του κλάδου
της Πληροφορικής μέσω
της συμμετοχής στον
θεσμό Career Days του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
●

• Μηχανική Μάθηση σε Μεγάλα
Δεδομένα
• Διαχείριση Ασφάλειας
Πληροφοριακών Συστημάτων
• Νομοθεσία Τεχνολογίας
Πληροφοριών και Διαδικτύου
• Αναλυτική Μεγάλων
Δεδομένων

• Διπλωματική Εργασία στις
Τεχνολογίες Μεγάλων
Δεδομένων

●

●

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Υπολογιστική Νέφους (Cloud
Computing)

Έμφαση στην πρακτική
εξάσκηση δεξιοτήτων
σε τεχνολογίες μεγάλων
δεδομένων.

Μαθήματα σε εργαστήρια
με τον πλέον σύγχρονο
εξοπλισμό.
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ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

MSc
Big Data
Technologies

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων, MSc Big Data Technologies,
στοχεύει στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σε
καινοτόμες μορφές επεξεργασίας και ανάλυσης μεγάλων
δεδομένων.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο πρόγραμμα, οι
φοιτητές αναπτύσσουν δεξιότητες και αποκτούν το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο ώστε να ακολουθήσουν
καριέρα ως αναλυτές Μεγάλων Δεδομένων σε κορυφαίες
εταιρίες του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, εκπαιδεύονται
σε στατιστικές μεθόδους (Εξόρυξη Δεδομένων, Μηχανική Μάθηση), τεχνολογικά εργαλεία (Cloud, Hadoop,
Spark), καθώς και μεθόδους ασφάλειας πληροφοριακών
συστημάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάλυση
δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα.
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Ευέλικτο ωρολόγιο
πρόγραμμα ιδανικό για
εργαζομένους.
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Προγράμματα που οδηγούν
στη διεθνώς αναγνωρισμένη
πιστοποίηση της Oracle

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, αντιλαμβανόμενο την ανάγκη για ανάπτυξη
σύγχρονων επαγγελματικών δεξιοτήτων στους φοιτητές του και την υψηλή
ζήτηση για επαγγελματίες με γνώσεις τεχνολογίας Oracle, συνεργάστηκε με
το Oracle University και έγινε Oracle University Workforce Development
Program Partner στην Ελλάδα.
Το Oracle University Workforce Development Program είναι ένα πρόγραμμα
που έχει ως στόχο να βοηθήσει εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο
να προετοιμάσουν μια νέα γενιά ΙΤ Specialists, ικανών να εργαστούν στους
κλάδους της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας με τις πιο περιζήτητες σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται
στην αυξανόμενη έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών, που έχει διαπιστωθεί
στον κλάδο της Τεχνολογίας παγκοσμίως. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία
παρακολουθώντας τα μαθήματα να διδαχθούν τις επαγγελματικές δεξιότητες
που απαιτούνται για την είσοδό τους στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση της Oracle.
Τα προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιήσεων της Oracle, μετά
από σχετικές εξετάσεις. Τα μαθήματα διδάσκονται από εξειδικευμένους
καθηγητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Παράλληλα, οι φοιτητές υποστηρίζονται στην εκπαίδευσή τους από την Oracle, καθώς έχουν πρόσβαση
στο εξουσιοδοτημένο υλικό της, που είναι αναρτημένο σε περιβάλλον Cloud
(Oracle Student Learning Subscription – Cloud Edition). Το υλικό για κάθε
μάθημα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά βίντεο, πρακτική άσκηση στη χρήση
του Cloud και ειδικό online εκπαιδευτικό σεμινάριο προετοιμασίας για τις
εξετάσεις απόκτησης της πιστοποίησης.
► Java SE 8 Fundamentals

Τα προγράμματα προσφέρονται από το
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► Oracle Database: Introduction to SQL

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 ΩΡΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Java SE 8
Fundamentals

ΘΕΜΑΤΙΚΆ ΠΕΔΊΑ
• Κριτική αξιολόγηση ins
πλατφόρμας της Java
• Συντακτικό και κλάσεις
• Υποκλάσεις και ενθυλάκωση
(Encap sulation)
• Υπερκάλυψη (overriding),
Πολυμορφισμός και στατικές
κλάσεις
• Αφηρημένες και εμφωλευμένες
κλάσεις
• Διεπαφή και lambda-expressions

Tο πρόγραμμα καλύπτει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά
της γλώσσας προγραμματισμού και της Διασύνδεσης Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming
Interfaces API), που απαιτούνται για τον σχεδιασμό
αντικειμενοστραφών εφαρμογών στην πλατφόρμα της
Java SE8. Επίσης, προετοιμάζει τον συμμετέχοντα για τις
εξετάσεις απόκτησης της επαγγελματικής πιστοποίησης
Oracle Certi-fied Associate, Java SE 8 Programmer.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αποκτούν ουσιαστικές

• Παραμετρικές κλάσεις
• Collections Collections Streams,
& Filters
• Lambda διεπαφή & τελεστές
• Εξαιρέσεις & Assertions
• Java API Ημερομηνίας & ώρας
• File Ι/Ο
• Παραλληλισμός εργασιών, forkjoin framework, parallel streams

γνώσεις στην Java, τη γλώσσα προγραμματισμού με την

• Εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων
με JDBC

υψηλότερη ζήτηση για προγραμματιστές παγκοσμίως.

• Localization

Επιπλέον, έχουν πρόσβαση στο εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό υλικό της Oracle, που είναι αναρτημένο σε
περιβάλλον Cloud και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά videos,
πρακτική άσκηση στη χρήση του Cloud και ειδικό online
εκπαιδευτικό σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις
της πιστοποίησης.
To πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές ή νέους αποφοίτους Σχολών Πληροφορικής. Για την παρακολούθηση
του προγράμματος είναι απαραίτητο να προϋπάρχει ένας
μέσος βαθμός εξοικείωσης με την γλώσσα προγραμματισμού Java. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τέτοιου βαθμού
εξοικείωση επιτυγχάνεται μετά την ολοκλήρωση ενός
μαθήματος προγραμματισμού με γλώσσα αναφοράς την
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Java σε προηγούμενους κύκλους σπουδών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60 ΩΡΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Oracle Database:
Introduction to
SQL

ΘΕΜΑΤΙΚΆ ΠΕΔΊΑ
• Εισαγωγή
• Ανάκληση δεδομένων με τη
χρήση της SQL εντολής SELECT
• Προβολές και ταξινόμηση
δεδομένων
• Χρήση συναρτήσεων singlerow για την προσαρμογή των
αναφορών
• Χρήση συναρτήσεων μετατροπής
και σχεσιακών εκφράσεων
Συγκεντρωτικές αναφορές με τη
χρήση group-functions

Tο πρόγραμμα καλύπτει θέματα σύνταξης όπως: υποερωτημάτων βάσεων δεδομένων, (subqueries), συνδυασμό
πολλαπλών ερωτημάτων σε ένα, ερωτήματα με τη χρήση
τελεστών συνόλων, σύνταξη συγκεντρωτικών αναφορών με τη χρήση SQL group functions. Η εξάσκηση στα
παραπάνω γνωστικά αντικείμενα γίνεται με τη χρήση
πολλαπλών πρακτικών ασκήσεων. Επίσης, προετοιμάζει τον συμμετέχοντα για τις εξετάσεις απόκτησης της
επαγγελματικής πιστοποίησης Oracle Database SQL
Certified Associate.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις στην SQL, μια από τις πιο διαδεδομένες
πλατφόρμες διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων παγκοσμίως. Επίσης, έχουν πρόσβαση στο εξουσιοδοτημένο
εκπαιδευτικό υλικό της Oracle, που είναι αναρτημένο
σε περιβάλλον Cloud και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά
videos, πρακτική άσκηση στη χρήση του Cloud και
ειδικό online εκπαιδευτικό σεμινάριο προετοιμασίας

• Παρουσίαση δεδομένων από
πολλαπλούς πίνακες με τη χρήση
JOIN Χρήση Subqueries για την
επίλυση Queries
• Χρήση τελεστών συνόλων
• Διαχείριση πινάκων με εντολές
DML Εισαγωγή στην Data
Definition Language και στα Data
Dictionary Views
• Δημιουργία ακολουθιών,
συνωνύμων και δεικτών
• Δημιουργία Όψεων δεδομένων,
(views)
• Διαχείριση schema objects
• Ανάκληση και διαχείριση
δεδομένων με τη χρήση
υποερωτημάτων
• Έλεγχος πρόσβασης
• Διαχείριση δεδομένων σε
διαφορετικές ζώνες ώρας

για τις εξετάσεις της πιστοποίησης.
To πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές ή νέους αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής. Για την παρακολούθηση
του προγράμματος είναι απαραίτητο να προϋπάρχει ένας
μέσος βαθμός εξοικείωσης με την θεωρία των Βάσεων
Δεδομένων και μια βασική εξοικείωση με την SQL. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τέτοιου βαθμού εξοικείωση
Βάσεων Δεδομένων, στο οποίο να χρησιμοποιήθηκε και η
SQL σαν εργαλείο, σε προηγούμενους κύκλους σπουδών.
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επιτυγχάνεται μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος

11
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα προσφέρονται εξολοκλήρου στην
Ελλάδα στα υπερσύγχρονα campus του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κολλεγίου κατασκευάστηκαν με τις
αυστηρότερες αρχιτεκτονικές και λειτουργικές προδιαγραφές, με στόχο
να δημιουργήσουν τις βέλτιστες προϋποθέσεις και τις ιδανικές συνθήκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ!

για ένα άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και μια ευχάριστη παραμονή
στο Κολλέγιο για τους φοιτητές.
ΣΗΜ: Όλοι οι χώροι του Κολλεγίου είναι σχεδιασμένοι ώστε να παρέχουν προσβασιμότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν
ένα μεγάλο εύρος εργαστηριακών μαθημάτων, μέσω των οποίων θα
αναπτύξουν τις πρακτικές-πειραματικές δεξιότητες τους σε τομείς
έντονου επαγγελματικού ενδιαφέροντος και τεχνολογίες αιχμής.
Ανάμεσα σε άλλα, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολου-

4 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ Η/Υ

διαθέτουν τον παρακάτω εξοπλισμό:

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διαθέτει υπερ-

• Πλατφόρμα ανάπτυξης συστημάτων βάσεων

σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογι-

δεδομένων της Oracle Πρόσβαση σε εξυπηρε-

στών, ενώ Internet labs ελεύθερης πρόσβασης

τητή MySQL.

συγκροτούν εργαστήρια που υποστηρίζουν

• Σειρά από εργαλεία σχεδιασμού και ανάπτυξης

την εκπαιδευτική διαδικασία και την έρευνα.

ιστοσελίδων και πολυμεσικών εφαρμογών, κα-

Πιστοποιημένοι τεχνικοί και ειδικοί επιστή-

θώς και των σχετικών μέσων προγραμματισμού

μονες είναι στη διάθεση των φοιτητών κάθε

(DHTML, XML, .NET, κλπ.).

στιγμή. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν εξοπλι-

• Πλατφόρμα σχεδιασμού τρισδιάστατων

σμό τελευταίας τεχνολογίας και είναι ανοικτά

παιγνιδιών και εφαρμογών (3DS Max, Game

για όλους τους φοιτητές και εκτός των ωρών

Maker, κλπ.).

διδασκαλίας μέσω της διαδικασίας κράτησης

• Εργαλεία σύνθεσης και εκσφαλμάτωσης αντι-

(booking) στη Γραμματεία. Τα εργαστήρια

κειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού
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θήσουν:

μέσω αυτών. Οι φοιτητές, ανάμεσα σε άλλα,

μοντελοποίησης (SSADM, UML, κλπ.).

θα μελετήσουν και θα υλοποιήσουν διατάξεις

• Λογισμικό μοντελοποίησης μαθηματικών

πομποδεκτών, διαμορφωτών και αποδιαμορ-

παραστάσεων και ηλεκτρονικών διατάξεων

φωτών σήματος, ενισχυτών, ασύρματων δια-

(Matlab).

τάξεων κτλ. Επιπρόσθετα, θα σχεδιάσουν και

• Πρόσβαση σε πλήρεις σουίτες Microsoft και

θα μελετήσουν τη λειτουργία και την απόδοση

Adobe.

δικτύων μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιώντας

• Γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδί-

βιομηχανικά λογισμικά δικτυακής προσομοίω-

κτυο με χρήση πολλαπλών browsers.

σης (OPNET). Το εργαστήριο διαθέτει επίσης
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(C++, Java, κλπ.) και των αντίστοιχων μεθόδων

πλατφόρμα εκμάθησης εξοπλισμού CISCO,
μέσω της οποίας οι φοιτητές αποκτούν εμπειρία

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ
ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ
Πρόκειται για ολοκληρωμένο εργαστήριο ανά-

στην σχεδίαση IP δικτύων και την διαμόρφωση
των σχετικών υποδομών (routers, switches).

πτυξης αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων, πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονες
ηλεκτρονικές υλικοτεχνικές υποδομές καθώς
και λογισμικό για σχεδίαση κυκλωμάτων, εξομοίωση της λειτουργίας τους και αποτίμηση
της απόδοσης τους. Στο εργαστήριο αυτό, οι
φοιτητές θα εξοικειωθούν με ποικίλα θέματα
που σχετίζονται με τις σύγχρονες ηλεκτρικές/
ηλεκτρονικές διατάξεις και εγκαταστάσεις όπως
κατασκευή και μέτρηση αναλογικών κυκλωμάτων (φίλτρα, ενισχυτές κ.α.), υλοποίηση και
προγραμματισμός ψηφιακών συστημάτων μέσω
πλατφορμών FPGA και VHDL και σχεδιασμός και
μελέτη κυκλωμάτων μεγάλου εύρους, χρησιμο-

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΆΤΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ
Είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο
συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και αυτοματισμών, με σύγχρονες τεχνικές υποδομές όπως
programmable controllers, rotary transfer
units, conveyor belt units κ.α. Στόχος του είναι
η εξομοίωση σύγχρονων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συστημάτων παραγωγής, με
απώτερο σκοπό την κατανόηση από πλευράς των
φοιτητών της λειτουργίας και της αποδοτικής
σχεδίασης διατάξεων αυτοματισμού και πλήρως
αυτοματοποιημένων μεθόδων παραγωγής.
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(ORCAD, NI Multisim κ.α.).

2 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΣΧΕΔΊΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΏΝ

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ

Πρόκειται για πλήρως εξοπλισμένο σύγχρονο

Πρόκειται για ολοκληρωμένο εργαστήριο μελέ-

εργαστήριο μικροπεπεξεργαστών, στο οποίο οι

της τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ζεύξεων

φοιτητές αποκτούν πλούσια πειραματική εμπει-

και δικτύων. Στόχος του είναι η εξοικείωση των

ρία στη λειτουργία ολοκληρωμένων κυκλωμά-

φοιτητών με τα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνι-

των ψηφιακής λογικής, τον προγραμματισμό

ών, τα συστήματα από τα οποία αποτελούνται

μικροεπεξεργαστών διαφόρων αρχιτεκτονικών,

και τον τρόπο μετάδοσης των πληροφοριών

τα διάφορα πρωτόκολλα Ι/Ο κ.α.
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ποιώντας βιομηχανικά λογισμικά προσομοίωσης

Η Σχολή Πληροφορικής ενθαρρύνει
τη συμμετοχή τόσο του ακαδημαϊκού
προσωπικού της, όσο και των
διακεκριμένων φοιτητών της σε
Διεθνή Ακαδημαϊκά Ερευνητικά
Προγράμματα, επιστημονικά και
επαγγελματικά συνέδρια. Επιπλεόν
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η
Σχολή διοργανώνει σειρά σεμιναρίων,
διαλέξεων-παρουσιάσεων και
συνεδρίων με στόχο την περαιτέρω
κατάρτιση των φοιτητών και την
ενημέρωσή τους για τις τελευταίες
εξελίξεις του αντικειμένου των
σπουδών τους.
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Δ ΡΆ Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι
Π Ρ Ω Τ Ο Β ΟΥΛ Ί Ε Σ

ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΈΔΩΣΑΝ ΤΟ ΠΑΡΏΝ ΣΤΟ 7ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΦΌΡΟΥΜ ΤΩΝ ΔΕΛΦΏΝ

Δίνοντας σταθερά το παρών σε μεγάλες κλαδικές εκδηλώσεις και δρώμενα
της Ελλάδας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο πραγματοποίησε μια ξεχωριστή
παρουσία στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που έλαβε χώρα το διάστημα 6-9 Απριλίου 2022.
Πιο συγκεκριμένα, φοιτητές από τη Σχολή Πληροφορικής ανέλαβαν υποστηρικτικές θέσεις στη διοργάνωση, με στόχο να δοκιμάσουν τις γνώσεις και
τις δεξιότητές τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, παίρνοντας μέρος
σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της χώρας.
Ξεχώρισαν, μάλιστα, για την ευγένεια και τον επαγγελματισμό τους, καθώς
και για την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση που προσέφεραν στους συμμετέχοντες, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και συμβάλλοντας καθοριστικά
στην επιτυχία της διοργάνωσης.
Υπό την καθοδήγηση ακαδημαϊκών και διοικητικών στελεχών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, οι φοιτητές αποκόμισαν πολύτιμες εμπειρίες στην
επικοινωνία με σημαίνοντα πρόσωπα, αναπτύσσοντας το δίκτυο επαγγελματικών τους επαφών, ενώ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και να
συζητήσουν με διακεκριμένους ομιλητές, όπως τον Υπουργό Οικονομικών,
κ. Σταϊκούρα, την CEO του Αστέρα Βουλιαγμένης, κα. Ζαγλαρίδου, και τη
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βραβευμένη συγγραφέα Victoria Hislop.

ΔΙΉΜΕΡΟ WORKSHOP ΑΠΌ ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΏΝ
«ΔΗΜΌΚΡΙΤΟΣ» ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΌ ΚΟΛΛΈΓΙΟ

Φοιτητές από τα Τμήματα της Σχολής Πληροφορικής του Μητροπολιτικού

Με γνώμονα τη συμμετοχή σε επιστημονικές δράσεις εξωστρέφειας και την

Κολλεγίου είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν το

προαγωγή της έρευνας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είχε την τιμή να συνερ-

9ο Συνέδριο για την Ασφάλεια Πληροφοριών, Security Project 2022, και να

γαστεί με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.Τ.) του

ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Ασφάλειας Πλη-

Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος».

ροφοριών και πώς μετασχηματίζεται.

Πιο συγκεκριμένα, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο φιλοξένησε Online Workshop

Πρόκειται για το ετήσιο ραντεβού της αγοράς του Security, που συγκε-

με θέμα «Προγραμματισμός Δικτύων 5G» το οποίο παρακολούθησαν φοι-

ντρώνει επαγγελματίες και ειδικούς από τον κλάδο της Ασφάλειας Πληρο-

τητές των Τμημάτων Πληροφορικής, από όλα τα έτη και campuses του

φοριών. Η φετινή διοργάνωση είχε κεντρικό θέμα “Empowering Security

Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Transformation” και χωρίστηκε σε δύο θεματικές μεγάλες ενότητες οι οποίες

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν παρουσίαση με τα αποτελέσματα του

ανέδειξαν την έννοια της Ασφάλειας και πώς αυτή επαναπροσδιορίζεται

Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος “EVOLVED-5G Horizon 2020

διαμορφώνοντας ένα νέο πεδίο εξελίξεων.

research and innovation” το οποίο εστιάζει στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Το Συνέδριο κατάφερε να αποτυπώσει όλες τις αλλαγές που συντελούνται

5ης γενιάς (5G) και τις καινοτομίες αυτών. Μέσα από αυτά, κατανόησαν και

σήμερα στη διαχείριση των ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων για την

διερεύνησαν τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που προκύπτουν.
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ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΑΠΌ ΤΟ ΤΜΉΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
ΣΤΟ 9ο ΣΥΝΈΔΡΙΟ SECURITY PROJECT

προστασία των υποδομών και εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων και των
οργανισμών, προσεγγίζοντας παράλληλα σημαντικά θέματα όπως είναι η
πρόληψη και η βαθιά κατανόηση των κινδύνων μέσα από την εκπαίδευση για
ζωή, με πυλώνα το Safety & Security Awareness.
Οι εργασίες του Συνεδρίου έλαβαν χώρα στο ξενοδοχείο Divani με παράλληλη online μετάδοση, στα πλαίσια ενός υβριδικού μοντέλου Συνεδρίου. Το
Συνέδριο πραγματοποιήθηκε παρουσία Διευθυντών και Στελεχών in-house
Τμημάτων Ασφάλειας από μεγάλες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Προσωπικού
των Ι.Ε.Π.ΥΑ, Επαγγελματιών Εγκαταστατών Συστημάτων Ασφάλειας,
ακαδημαϊκών, ερευνητών και φοιτητών.

ΑΠΟΝΟΜΉ ΤΟΥ BCS ACADEMIC MEMBERSHIP ΣΤΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΌ ΚΟΛΛΈΓΙΟ
Σε επίσημη Τελετή που έλαβε χώρα στη Βρετανική Πρεσβευτική Κατοικία,
την 1η Νοεμβρίου 2021, απονεμήθηκε η εξαιρετικά υψηλή διάκριση του BCS
Academic Membership στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Την τελετή τίμησε με
ομιλία του ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Matthew Lodge. Ακολούθως παρέθεσε ομιλία ο Πρόεδρος του BCS (British Computer Society) στην
Ελλάδα και Fellow του BCS κ. Χρήστος Σταυρουλάκης, ο οποίος απένειμε
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την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε μορφής απειλής για την ανθρώπινη

•

Γκατσονίδου Ελένη, από το προπτυχιακό τμήμα Πληροφορικής,
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τον τίτλο BCS Academic Membership στον Γενικό Διευθυντή του Μητρο-

BSc Computer Science

πολιτικού Κολλεγίου, κ. Δημήτριο Διαμαντή.
•

Γκίκας Γεώργιος, από το προπτυχιακό τμήμα Πληροφορικής,
BSc Computer Science

•

Καραντζάς Βασίλης, από το προπτυχιακό τμήμα Πληροφορικής,
BSc Computer Networks

•

Στάθης Κωνσταντίνος, από το προπτυχιακό τμήμα Πληροφορικής,
BSc Computing

•

Ταξιάρχης Λάμπρος, από το προπτυχιακό τμήμα Πληροφορικής,
BSc Computing

•

Μπάσα Γιάννης, από το μεταπτυχιακό τμήμα Πληροφορικής,
MSc Data Science

Εκ μέρους του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, ομιλίες παρέθεσαν οι Καθηγητές Δρ Τρίαντ Φλουρής, Vice Principal – Academic Affairs και Αντώνης
Μουχταρόπουλος, Dean of Digital Learning & EdTech. Την τελετή τίμησε
με την παρουσία της, εκ μέρους του Βρετανικού Συμβουλίου, η κα Κατερίνα
Φεγγάρου, Education Marketing Manager. Μετά το πέρας των ομιλιών,
ακολούθησε δεξίωση.

Με σκοπό την ανάδειξη φοιτητών και αποφοίτων Πληροφορικής με υψηλές
ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, πραγματοποιήθηκε για 2η συνεχή χρονιά ο θεσμός των βραβείων του British Computer Society (BCS), στην Ελλάδα. Στη
διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία έλαβε χώρα στη Βρετανική Πρεσβευτική
Κατοικία στην Αθήνα, βραβεύτηκαν 18 αριστούχοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, που πρώτευσαν στις πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές τους στην
Πληροφορική. Ανάμεσα στους βραβευθέντες ήταν και 6 απόφοιτοι των
προγραμμάτων σπουδών Πληροφορικής που προσφέρει το Μητροπολιτικό
Κολλέγιο σε συνεργασία με το University of East London. Πιο συγκεκριμένα, στην τελετή βραβείων του British Computer Society (BCS) για το 2021
βραβεύτηκαν οι:

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών εξέχουσες προσωπικότητες, καθώς και
σημαντικά ονόματα του κλάδου της Πληροφορικής, όπως ο Βρετανός Πρέσβης κ. Matthew Lodge και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, οι οποίοι απηύθυναν λόγο στο κοινό. Επίσης, τα βραβεία
του BCS τίμησαν η Fellow του BCS και Digital Transformation Services
Coordinator στο “European Union Agency for Network and Information
Security” (ENISA), κα Καραδημητρίου Παναγιώτα, ο Διευθυντής του Γραφείου
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Χαμπίδης, η Σύμβουλος Διεθνών
Θεμάτων του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κα Μαυριδάκη, η Country
Director του British Council κα Ανδρίτσου και η Education Manager του
British Council κα Φεγγάρου. Παρών ήταν και ο Πρόεδρος του BCS Hellenic
Section και Fellow του BCS, κ. Χρήστος Σταυρουλάκης, ο οποίος έκανε τις
βραβεύσεις.
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ΒΡΑΒΕΊΟ ΑΡΙΣΤΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟ BRITISH COMPUTER SOCIETY
ΓΙΑ 6 ΑΠΌΦΟΙΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΎ
ΚΟΛΛΕΓΊΟΥ

Έξι φιλόδοξοι νέοι και διακεκριμένοι για τα μέχρι στιγμής επαγγελματικά
επιτεύγματά τους, ανάμεσα σε αυτούς και ο Στέφανος Νάστος, μοιράστηκαν
εμπειρίες από την επαγγελματική τους διαδρομή. Έχοντας ολοκληρώσει
το πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής BSc (Hons) Computing στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ο Στεφάνος Νάστος συνέχισε τις σπουδές του με το
μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια Πληροφοριών και την Ηλεκτρονική Εγκληματολογία (MSc Information Security and Computer Forensics). Σχετικά με τη
συμμετοχή του στη δράση “Thriving Greeks Under 30” και τη δημοσίευσή
του στην εφημερίδα Καθημερινή, ανέφερε: «Το να συμπεριληφθώ στην
λίστα των 6 διακεκριμένων νέων κάτω των 30 ετών ήταν ένα πολύ σημαντικό κατόρθωμα για εμένα καθώς βλέπω πως οι κόποι, το διάβασμα και η
επιμονή που επέδειξα τα προηγούμενα χρόνια, πλέον αποδίδουν καρπούς.
Νιώθω πολύ ευχαριστημένος που, με σχετικά γρήγορο και σταθερό ρυθμό,
πετυχαίνω τους επαγγελματικούς μου στόχους και, πλέον, έχοντας και αυτή
την διάκριση στο βιογραφικό μου, ακόμα περισσότερο! Η συμβουλή μου
για κάθε έναν που μας διαβάζει αυτή τη στιγμή είναι να μην το βάζετε ποτέ
κάτω και να ακούτε μόνο αυτό που λέει η καρδιά σας».

Η ΣΧΟΛΉ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΟ 4o ΣΥΝΈΔΡΙΟ
ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
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Ο ΑΠΌΦΟΙΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΎ
ΚΟΛΛΕΓΊΟΥ ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΝΆΣΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΏΦΥΛΛΟ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΊΔΑΣ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ»

Συμβαδίζοντας με τα μεγαλύτερα γεγονότα του κλάδου της Πληροφορικής,
η Σχολή Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου συμμετείχε στο 4ο
Συνέδριο Κυβερνοασφάλειας του ΝΑΤΟ για τον Ναυτικό Τομέα. Πιο συγκεκριμένα, ο καθηγητής και Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του μεταπτυχιακού
προγράμματος σπουδών MSc Information Security & Digital Forensics, Δρ.
Εμμανουήλ Σερρέλης ήταν ένας από τους ομιλητές στη φετινή διοργάνωση.
Στο πλαίσιο του NATO Cybersecurity Conference, παρουσίασε ερευνητική
εργασία με θέμα τις κυβερνοεπιθέσεις στη Ναυτιλία. Αξίζει να αναφέρουμε
ότι η έρευνα αυτή υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον απόφοιτό του μεταπτυχιακού MSc Information Security & Digital Forensics, κ. Μιχάλη Σάμιο.
Για την ακρίβεια, πρόκειται για επέκταση της εργασίας του κ. Σάμιου που
είχε εκπονήσει στη διάρκεια της μεταπτυχιακής του φοίτησης στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο με θέμα τα κενά ασφαλείας στη χρήση IoT συσκευών
στην Πολιτική προστασία (σεισμολογικές κ.α.).
Το Συνέδριο Κυβερνοασφάλειας του ΝΑΤΟ για τον Ναυτικό Τομέα πραγματοποιείται κάθε χρόνο με στόχο να ενθαρρύνει τη διεπιστημονικότητα
ανάμεσα σε ερευνητές, επαγγελματίες, ναυτικό προσωπικό, μέλη σχετικών
ενώσεων, πανεπιστημίων, ναυτιλιακών εταιρειών, φορέων τυποποίησης και,
γενικά, δημόσιων και ιδιωτικών διεθνών οργανισμών από τους κλάδους της
Ναυτιλίας και των ναυτικών επαγγελμάτων. Οι ομιλίες και οι έρευνες που
και ναυτιλιακό τομέα.
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παρουσιάζονται αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον ναυτικό

του Μεταπτυχιακού στην Ασφάλεια Πληροφοριών και την Ηλεκτρονική
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ΒΡΆΒΕΥΣΗ ΑΠΌΦΟΙΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
ΑΠΌ ΤΟ BRITISH COMPUTER SOCIETY (BCS)

Εγκληματολογία οι οποιοι, με την επιτυχία τους, προάγουν την ποιότητα
των σπουδών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και αναδεικνύουν τη σύνδεσή
του με την αγορά εργασίας.
Λίγα λόγια για το BCS
To British Computer Society (BCS) είναι ο εγκυρότερος Επιστημονικός
Φορέας Πληροφορικής παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1957 και σήμερα αριθμεί
πάνω από 80.000 Μέλη σε 160 χώρες. Με μότο του τη φράση “it’s about
setting standards, έργο του BCS είναι να ορίζει τα διεθνή πρότυπα στον χώρο
της Πληροφορικής. Αποτελεί τον διεθνή φορέα πιστοποίησης Chartered
IT Scienctists (CSci),Chartered IT Engineers (CEng) και Chartered IT
Professionals (CITP).

στα πρώτα βραβεία που διοργάνωσε το British Computer Society (BCS),
στην Ελλάδα, για την υψηλή επίδοσή τους κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών τους.
Ο λόγος για τους απόφοιτους Στυλιανό Καβαλάρη, Φραγκίσκο Κιουπάκη
και Γεώργιο Κεχαγιά οι οποίοι, εργάζονται ως υψηλόβαθμα στελέχη σε μεγάλες εταιρίες Πληροφορικής. Έχοντας αριστεύσει στις σπουδές τους στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Information Security & Computer Forensics
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, έλαβαν επίσημο έπαινο αριστείας του British
Computer Society, που αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό εφόδιο για την ήδη
επιτυχημένη καριέρα τους.
Η λαμπρή εκδήλωση έλαβε χώρα στη Βρετανική Πρεσβευτική Κατοικία,
απ’ όπου και μεταδόθηκε και σε live streaming, με τη Βρετανή Πρέσβη, Kate
Smith, να ανοίγει την τελετή, συγχαίροντας θερμά τους βραβευθέντες για
τα επίτευγματά και την επαγγελματική καταξίωσή τους.
Στο βήμα τη διαδέχτηκε ο Πρόεδρος του BCS, The Chartered Institute
for IT, Hellenic Section, κ. Χρήστος Σταυρουλάκης, ο οποίος μίλησε για
τη δραστηριότητα του BCS στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και τις
υψηλού κύρους βραβεύσεις του, που πλέον ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται
και στην Ελλάδα.
Στην τελετή παρευρέθηκαν και απηύθυναν συγχαρητήριους λόγους και
οι Academic Deans των αποφοίτων. Μεταξύ αυτών και ο Επικεφαλής της
Σχολής Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, κ. Μάρκος Πλυτάς.
Ανεβαίνοντας στο βήμα συνεχάρη, με τη σειρά του, τους 3 απόφοιτους

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ Η ΗΛ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΊΑ
ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ 5ΟΥ ISDF ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΎ
ΚΟΛΛΕΓΊΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διεθνές Συνέδριο στην Ασφάλεια Πληροφοριών και την Ηλεκτρονική Εγκληματολογία [International Conference
in Information Security and Digital Forensics - ISDF 2019], που διοργάνωσε
το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στη Θεσσαλονίκη για 5η συνεχή χρονιά, με τη
συμμετοχή κορυφαίων διεθνών ομιλητών και εκατοντάδων συνέδρων από
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Την επιστημονική και οργανωτική επιτροπή
του Συνεδρίου συγκρότησαν τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού της
Σχολής Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, καθώς και επιστήμονες του κλάδου προερχόμενοι από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα 19 χωρών από ολόκληρο τον κόσμο [ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ρωσία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Πολωνία, Φινλανδία, Ιρλανδία,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Ινδία, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Μαλαισία, Καμερούν, Αργεντινή].
Την έναρξη του Συνεδρίου σήμανε ο Σύμβουλος του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Δρ. Αθανάσιος Στάβερης-Πολυκαλάς. Στον χαιρετισμό του
μίλησε για την ευθύνη του Υπουργείου στον ψηφιακό μετασχηματισμό της
χώρας επισημαίνοντας τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης: «Εμείς ως Υπουρχείο οφείλουμε να αξιοποιήσουμε
όλη τη γνώση και την τεχνολογία που είναι διαθέσιμη. Στόχος μας είναι
να ενισχύσουμε τη σχέση μεταξύ κράτους και πολιτών καθώς επίσης και
τη σχέση κράτους και ιδιωτικού τομέα. […]Περιμένουμε ότι το Internet of
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Τρεις απόφοιτοι Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διακρίθηκαν

έξυπνο, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο

εγγύς μέλλον και παράλληλα αυτές οι νέες τεχνολογίες θα είναι η κύρια

που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής. Ένα κράτος ανοιχτό και αξιόπι-

πηγή συλλογής Μεγάλων Δεδομένων σε υψηλή ταχύτητα και ποικιλία. Η

στο, που συλλέγει, αξιοποιεί και διαθέτει όλα τα δεδομένα του ανοιχτά.

ικανότητά μας ως κυβέρνηση στο να ανταποκριθούμε στην προστασία

Ένα κράτος που μπορεί να αλλάζει και να καινοτομεί. Τέλος, ένα κράτος

αυτών των δεδομένων, να ενισχύσουμε την ασφάλεια των ηλεκτρονικών

που σε καλύπτει και σε έλκει να συνεργαστείς, προάγοντας τις ανοιχτές

συναλλαγών και να δημιουργήσουμε ασφαλείς υπηρεσίες για τους πολίτες,

συνεργατικές δράσεις, με την εμπλοκη πολιτών και επιχειρήσεων από τα

θα αποτελέσει τον δείκτη της ευημερίας μας». Τον λόγο πήρε ο κ. Αναστά-

αρχικά κιόλας στάδια».

σιος Τζήκας, Πρόεδρος της ΔΕΘ – Helexpo ΑΕ, Πρόεδρος της Τεχνόπολης

Η πρώτη ημέρα εισηγήσεων ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του Δρ.

Θεσσαλονίκης και Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλη-

Μίλτου Πετρίδη, Επικεφαλής του Τμήματος Πληροφορικής στο Πανεπι-

ροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ο οποίος μίλησε για την πόλη

στήμιο Middlesex στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Δρ. Πετρίδης στην άκρως

της Θεσσαλονίκης ως Κέντρο Καινοτομίας της Νοτιανατολικής Ευρώπης:

ενδιαφέρουσα εισήγησή του πραγματοποίησε μία περίληψη της Τεχνητής

«Να είστε σίγουροι ότι ζούμε σε μία πόλη όπου μπορείτε να εργαστείτε και

Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης, μίλησε για τον καίριο ρόλο των

αυτή η πόλη μπορεί να γίνει ένα πραγματικό ευρωπαϊκό ψηφιακό κέντρο

“Big Data” αλλά και τις προκλήσεις αυτών, παρουσίασε πραγματικά case

μέσα στα επόμενα έτη». Ο κ. Τζήκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την

studies και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτά και τέλος αναφέρ-

ίδρυση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, επισημαίνοντας την επιτακτική

θηκε στους ηθικούς προβληματισμούς που εγείρει η ανάπτυξή της Τεχνητής

ανάγκη που υπάρχει για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας, αναφέροντας

Νοημοσύνης για να καταλήξει στο ότι «δε θέλουμε η Τεχνητή Νοημοσύνη

ότι ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών μπορεί να

να αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι την Αν-

γίνει ο «νέος τουρισμός» για την Ελλάδα.

θρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία θα περιλαμβάνει τις τεχνικές,
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Things και οι έξυπνες υποδομές θα διαδραμάτισουν σημαντικό ρόλο στο

αλλά και τις κοινωνικές και δεοντολογικές πτυχές» , τονίζοντας την ανάγκη
να μπουν κανόνες στην ανάπτυξή της με γνώμονα το γενικό καλό και τον
σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας, το Διεθνές Συνέδριο συνεχίστηκε
με σειρά ομιλιών, παρουσιάσεων, παράλληλων ειδικών συνεδριάσεων και
workshops. Δεκάδες ομιλητές προσέγγισαν σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται με τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς στους τομείς της Ασφάλειας
Πληροφοριών και της Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας, τα οποία υπάγονταν
σε τρεις κεντρικές θεματικές ενότητες: Cyber Security | Digital Forensics
| Information Assurance & Security Management. Μεταξύ των ομιλητών
ήταν και ο Δρ. Αλέξανδρος Βακαλούδης, Ερευνητής και Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού του Cork Institute of Technology στην Ιρλανδία. Κατά τη
διάρκεια της παρουσίασής του, ο Δρ. Βακαλούδης, μίλησε για το παρόν, το
μέλλον, την ασφάλεια και τα ζητήματα ηθικής των “Chatbots”.

του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστη-

Το Συνέδριο παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον εκατοντάδες φοι-

μάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας

τητές, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του κλάδου της Πληροφορικής από

για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Πρόκειται για τον Έλληνα που βρίσκεται

ολόκληρο τον κόσμο. Οι εργασίες του ISDF 2019 ολοκληρώθηκαν την τρίτη

στη λίστα των 100 ανθρώπων με τη μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια

μέρα με μία ξενάγηση στην πλούσια ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης

Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Ο Δρ. Χαραλαμπίδης μίλησε για την ανάγκη και τη

και με την ανανέωση του ετήσιου διεθνούς ραντεβού του κλάδου της Πλη-

σημασία της Ψηφιακής Διακυβέρνησης καταλήγοντας στους πέντε στόχους

ροφορικής για το 2020.
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της: «Ένα κράτος χωρίς χαρτί, συνδεδεμένο και προδραστικό. Ένα κράτος
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Ακολούθησε ο Δρ. Γιάννης Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ακολουθώντας την επικαιρότητα και τις εξελίξεις στον συνεχώς εξελισσόμενο
κλάδο της Πληροφορικής, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συμμετείχε ενεργά
στο Συνέδριο Mobile & Connected World που πραγματοποιήθηκε φέτος
για 9η χρονιά, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Με γενικό τίτλο «Building
the 5G ecosystem», το φετινό 9ο Συνέδριο Mobile & Connected World είχε
κεντρικό θέμα το 5G δίνοντας έμφαση στις υποδομές, στις εφαρμογές και
στην εξέλιξη της κοινωνίας μέσω της 5ης τηλεπικοινωνιακής επανάστασης.

οικοσύστημα εφαρμογών που θα παρέχονται μέσα από τη νέα γενιά δικτύων
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ΟΜΙΛΊΕΣ, WORKSHOP ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΈΣ ΒΡΑΒΕΊΩΝ
ΑΠΌ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΌ ΚΟΛΛΈΓΙΟ ΣΤΟ 9ο ΣΥΝΈΔΡΙΟ
MOBILE & CONNECTED WORLD

5G. Την 3η θέση, με έπαθλο συμμετοχή αξίας €200 στα εξειδικευμένα σεμινάρια της Σχολής Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στον ετήσιο
θεσμό DevelopingU 2020, κέρδισε ο Β. Κοκκώνης (MSc Information Security
& Computer Forensics). Τη 2η θέση, με έπαθλο μια πλήρη υποτροφία για ένα
σεμινάριο της ORACLE, κέρδισε ο Δ. Μπαλώκας (3ετής BSc Computing) ενώ
την 1η θέση, με έπαθλο μια υποτροφία 50% για μεταπτυχιακό στη Σχολή Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου σε συνεργασία με το University
of East London, κατέκτησε ο Μ. Τσουδερός (3ετής BSc Computing). Τις
απονομές των βραβείων πραγματοποίησαν ο Δρ. Εμμανουήλ Σερρέλης, ο Δρ.
Αντώνης Μουχταρόπουλος, Head of Faculty of Computing, Architecture and
Engineering, Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Campus Θεσσαλονίκης και ο κ. Μάρκος Πλυτάς, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Σχολής Πληροφορικής, Μητροπολιτικό
Κολλέγιο, Campus Αθήνας & Αμαρουσίου, αντίστοιχα.

Η ΣΧΟΛΉ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΧΟΡΗΓΌΣ
ΣΤΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΌ 20ο ΣΥΝΈΔΡΙΟ INFOCOM WORLD

Η Σχολή Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου υποστήριξε το
Συνέδριο ως Χορηγός ενώ στο θεματικό περίπτερο που είχε στηθεί προσέφερε
ενημέρωση για τα Bachelors & Masters της Σχολής Πληροφορικής τα οποία,
προσανατολισμένα να καλύπτουν τις νέες κατευθύνσεις και εξελίξεις της
επιστήμης, ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Παράλληλα, ο Καθηγητής Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Δρ. Εμμανουήλ Σερρέλης, συμμετέχοντας στη
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με θέμα «Tetris vs. Puzzle game: The challenging face of ICT education».

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συμμετείχε ως Χορηγός στο επετειακό 20ο Συ-

Μεγάλη απήχηση είχε και το Workshop με θέμα «Video Game Development

νέδριο InfoCom World με κεντρικό τίτλο «NewHorizons: The Techonomy of

EcoSystem» το οποίο πραγματοποιήθηκε από τους καθηγητές της Σχολής

Gigabit Era!», το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Εμμανουήλ Παπαμανώλη και

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία περισσότερων από 3.000 συνέδρων.

Σωτήρη Χρονόπουλο. Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του Συνεδρίου ήταν

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Σχολή Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολ-

η απονομή των βραβείων του διαγωνισμού τεχνολογίας «5G applications for

λεγίου διοργάνωσε Workshop με τίτλο «Development and Customization of

the Pros of tomorrow!» που διοργάνωσε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Στον

mobile based applications via Android Studio in 20 minutes». Το workshop

διαγωνισμό έλαβαν μέρος επαγγελματίες του σήμερα και του αύριο, φοιτητές

παρουσίασε ένα “cook book” για το πώς υλοποιείται και παραμετροποιείται

και απόφοιτοι τμημάτων Πληροφορικής, αναπτύσσοντας ιδέες για το νέο

μια εφαρμογή για κινητές συσκευές. Βασιζόμενοι στο λειτουργικό σύστημα
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2η ενότητα με τίτλο «Economy – Building the 5G products», έδωσε ομιλία

τηλεκπαίδευσης. Το πλαίσιο προτείνει μια σειρά ποιοτικών μεταβλητών με

Android Studio, αναπτύσσοντας τον βασικό σκελετό εφαρμογής για κινητά.

σκοπό την ταξινόμηση των συστημάτων τηλεκπαίδευσης που παρέχονται

Η επίδειξη των βέλτιστων προγραμματιστικών τεχνικών συνοδεύτηκε από ένα

μέσω video-conferencing. Το Διεθνές Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα

πλήρες customization της εφαρμογής, ώστε να μπορεί ο κάθε συμμετέχοντας

του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of

να εμπνευστεί για την υλοποίηση της δικής του εφαρμογής. Εισηγητές ήταν

Electrical and Electronic Engineers-IEEE) και πραγματοποιήθηκε στο Lodz

οι καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.κ. Παπαμανώλης Α. Εμμανουήλ,

της Πολωνίας μεταξύ 24-26 Σεπτεμβρίου 2012. Η συνέχεια της εν λόγω έρευνας

Σύμβουλος Πληροφορικής με πολυετή εμπειρία σε μεγάλα έργα του ιδιωτικού

στα σύγχρονα συστήματα τηλεκπαίδευσης θα παρουσιαστεί στο International

και δημόσιου τομέα, Καθηγητής και Χρονόπουλος Π. Σωτήριος, Αναπληρωτής

Conference on Advances in Information and Communication Technologies

Διευθυντής ΙΤ στα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών στον Διεθνή Αερολιμένα

(ICT 2012) που θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο του 2012 στο Άμστερνταμ.
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Android, οι εισηγητές παρουσίασαν το προγραμματιστικό περιβάλλον του

Αθηνών. Παράλληλα, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είχε δικό του περίπτερο στον
εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου, όπου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα
εξειδικευμένα, καινοτόμα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει η Σχολή
Πληροφορικής στην Ασφάλεια Πληροφοριών και την Ηλεκτρονική Εγκλημα-

ΟΜΙΛΊΑ ΤΟΥ ΥΠΕΎΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ,
Κ. ΑΝΤΏΝΗ ΜΟΥΧΤΑΡΌΠΟΥΛΟΥ, ΣΕ ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ
ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΊΑ

τολογία, στην Τεχνολογία Πληροφοριών και στη Μηχανική Λογισμικού, σε
συνεργασία με το University of East London.

ΤΟ ΤΜΉΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ
Ε-LEARNING & E-TECHNOLOGIES IN EDUCATION
(ICEEE 2012) ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΊΑ

Ο υπεύθυνος της Σχολής Πληροφορικής, κ. Αντώνης Μουχταρόπουλος, παρευρέθηκε ως κεντρικός ομιλητής (keynote speaker) στο διεθνές συνέδριο
Ασφάλειας Πληροφοριών (ICIA 2018) το οποίο πραγματοποιήθηκε στην
Takamatsu της Ιαπωνίας. To συνέδριο, που υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της
IEEJ, διοργανώθηκε από την Πολυτεχνική Σχολή του Kagawa University με

Πληροφορικής Δρ. Αλέξανδρος Βακαλούδης και ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής
του κολλεγίου στην Θεσσαλονίκη κ. Αντώνης Μουχταρόπουλος παρουσίασαν
έρευνα τους στα συστήματα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο International
Conference on Ε-Learning & E-Technologies in Education (ICEEE 2012). Η
έρευνα με τίτλο ”Evaluating the Incorporation of Synchronous Video Services
in eLearning Applications” επιλέχθηκε από την επιστημονική επιτροπή του
Συνεδρίου ανάμεσα σε δεκάδες διεθνών συμμετοχών. Επικεντρώνεται στην
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ανάπτυξη ενός πλαισίου βαθμονόμησης των συστημάτων παροχής σύγχρονης

του, ο κ. Μουχταρόπουλος, εστίασε στην παρουσίαση σύγχρονων τεχνικών
και μεθοδολογιών στους τομείς της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και των digital forensics.Με κύριο μέλημα τη διασφάλιση της
ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στη μετατροπή των τεχνολογικών αλλαγών σε εφαρμοσμένη
ακαδημαϊκή γνώση και αντίστροφα, γεγονός που επιτυγχάνεται με την πολύτιμη συμβολή του εξειδικευμένου Ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού,
με διδακτική εμπειρία, συμμετοχή σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα και
ηγετικές θέσεις στην αγορά εργασίας.
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Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, και πιο συγκεκριμένα ο καθηγητής του τμήματος

τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και πανεπιστημίων από 21 χώρες.Στην ομιλία

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ί Ε Σ Υ Π ΟΣ Τ Ή Ρ Ι Ξ Η Σ Φ Ο Ι Τ Η Τ Ώ Ν
Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης
Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης
(Academic Learning Centre) έχει ως
στόχο την παροχή αποτελεσματικής
καθοδήγησης για επιτυχείς ακαδημαϊκές
σπουδές. Πρόκειται για μια δωρεάν
υπηρεσία η οποία προσφέρει συμβουλές και λύσεις σε θέματα που απασχολούν νέους αλλά και παλιούς φοιτητές,
ενώ απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένους φοιτητές, όσο και σε μικρές ομάδες που παρουσιάζουν τις ίδιες ελλείψεις.
► Συμβουλές για αποτελεσματική χρήση διαθέσιμου χρόνου μελέτης
► Βελτίωση ικανότητας ακαδημαϊκής
γραφής
► Κριτική θεώρηση εργασιών μέσω
κατ’ ιδίαν συναντήσεων I Ακαδημαϊκό
ήθος
► Σωστή χρήση παραπομπών και
αποφυγή λογοκλοπής (Harvard System
of Referencing)
► Σε βάθος εμπέδωση των εργασιών
έρευνας (research projects) και των
ανάλογων διαδικασιών

Συμβουλευτικό Κέντρο

64

Το Συμβουλευτικό Κέντρο (Counselling
Center) προσφέρει ατομική υποστήριξη, καθώς και συμβουλές σε φοιτητές
που αντιμετωπίζουν προσωπικά προβλήματα όπως άγχος, στρες, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές και πένθος.
Το Κέντρο μπορεί να βοηθήσει και με
άλλα θέματα όπως οικογενειακά προ-

βλή- ματα, προβλήματα με προσωπικές
σχέσεις, η λήψη δύσκολων αποφάσεων,
επιλογές και προβλήματα που αφορούν
την προσαρμογή του φοιτητή στην
ακαδημαϊκή ζωή και τις σχετικές της
απαιτήσεις. Το Συμβουλευτικό Κέντρο
στοχεύει να προσφέρει στους φοιτητές
τα εξής:
► Δωρεάν, εθελοντική και εμπιστευτική
συμβουλευτική υποστήριξη
► Την ευκαιρία για τους φοιτητές να
λάβουν συμβουλές και υποστήριξη από
επαγγελματίες ψυχολόγους και σύμβουλους
► Ευκαιρίες για τους φοιτητές να παρακολουθήσουν δομημένα ομαδικά σεμινάρια για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τη συμβουλευτική υποστήριξη.

Kέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης
Μαθησιακών Δυσκολιών
Το Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών (Κ.Δ.Α.Μ.Δ.)
αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, που έχει βασικό
στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές που
αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες διαγνωσμένες ή μη - να ανταποκριθούν
στις σπουδές τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Οι υπηρεσίες του
περιλαμβάνουν:
► Ακαδημαϊκή υποστήριξη σε φοιτητές
με μαθησιακές δυσκολίες, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, βάσει
του επίσημου εγγράφου διάγνωσής τους.

► Ανεπίσημη ανίχνευση μαθησιακών
δυσκολιών - για μη διαγνωσμένες περιπτώσεις - και παραπομπή προς αξιολόγηση σε επίσημους φορείς (πλαίσια
ενηλίκων).
► Παράλληλη στήριξη σε φοιτητές,
που αντιμετωπίζουν έντονη δυσκολία
στη φοίτηση, από τους φοιτητές του
προγράμματος της Ειδικής Αγωγής που
προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα που προσφέρει αυτήν την καινοτόμο υπηρεσία
στον ειδικό πληθυσμό των φοιτητών με
μαθησιακές δυσκολίες.

Διαιτολογικό Γραφείο
Το Διαιτολογικό Γραφείο αποτελεί μια
πρωτοβουλία του Τμήματος Διαιτολόγιας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Πρόκειται για μια μονάδα διατροφικής
υποστήριξης, που ασχολείται με την
παροχή υποστήριξης και συμβουλών
πάνω σε θέματα διατροφής και υγείας.
Το Γραφείο στελεχώνεται από τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Διαιτολογίας, οι οποίοι - υπό την επίβλεψη των
ακαδημαϊκών τους και επαγγελματιών
Διαιτολόγων-Κλινικών Διατροφολόγων
- προσφέρουν δωρεάν τις ακόλουθες
υπηρεσίες:
►Ρύθμιση και έλεγχος βάρους
►Κλινική διατροφική θεραπεία
►Διατροφή για παιδιά και εφήβους
►Διατροφή για άτομα τρίτης ηλικίας
►Εγκυμοσύνη και θηλασμός
►Διατροφή αθλητών

Ο προσωπικός ακαδημαϊκός σύμβουλος αποτελεί έναν από τους βασικότερους θεσμούς υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας. Βρίσκεται σε συνεχή
επαφή με τους φοιτητές, συνεργάζεται
στενά για την πορεία των σπουδών
τους, την επαγγελματική τους αποκατάσταση και γενικότερα για την αντιμετώπιση κάθε θέματος στην καθημερινή
εκπαιδευτική διαδικασία. Ο προσωπικός ακαδημαϊκός σύμβουλος μερίμνα
για την επίλυση όλων των θεμάτων που
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης,
βασικό του μέλημα είναι η συνεργασία
με τον πτυχιούχο για την εξεύρεση των
πλέον ενδεδειγμένων επαγγελματικών
λύσεων.

Ερευνητική Δραστηριότητα
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ενθαρρύνει
και στηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα και το επιστημονικό έργο τόσο
των έγκριτων ακαδημαϊκών του, όσο και
επιλεγμένων ομάδων φοιτητών, στα διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος που καλύπτουν οι Σχολές και τα προγράμματα
σπουδών του ιδρύματος. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, εκπονούνται ερευνητικά projects σε συνεργασία
με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς, και αλλά εκπαιδευτικά ιδρύματα,
τα αποτελέσματα των οποίων ανακοινώνονται στο ευρύ κοινό και στην ακαδημαϊκή επιστημονική κοινότητα μέσω του
εγχώριου και διεθνούς επιστημονικού
τύπου (scientific journals) αλλά και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Πρακτική / Κλινική Άσκηση Φοιτητών
Σε όλα τα πρακτικά ακαδημαϊκά προγράμματα του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, η πρακτική / κλινική άσκηση των
φοιτητών είναι υποχρεωτική στα πλαίσια των σπουδών τους. Η ποιότητα και
εγκυρότητα της πρακτικής / κλινικής
άσκησης θεωρείται μια από τις σοβαρότερες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, καθώς αποτελεί προϋπόθεση τόσο
για την ακαδημαϊκή αποφοίτηση, όσο
και για την εξοικείωση σε πραγματικές
συνθήκες εργασίας και την απόκτηση
των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στο
Μητροπολιτικό Κολλέγιο, η πρακτική /

Αναγνωρισμένες Σπουδές
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει
στην Ελλάδα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών Διεθνών Πανεπιστημίων,
τα οποία εμπίπτουν στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

Διαδικασία & Προϋποθέσεις Εγγραφής
Η ενημέρωση του υποψήφιου φοιτητή
πραγματοποιείται από εξειδικευμένο
ακαδημαϊκό σύμβουλο του Κολλεγίου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοιτητής αποφασίσει να εγγραφεί σε ένα
από τα πανεπιστημιακά προγράμματα
σπουδών που προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, οφείλει να συμπληρώσει
σχετική αίτηση εγγραφής. Μετά την αξιολόγηση της αίτησης και εφόσον αυτή
εγκριθεί, ο υποψήφιος φοιτητής πρέπει
να προσκομίσει, μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα, μία σειρά υποχρεωτικών δικαιολογητικών. Μετά την κατάθεση των
δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι καλούνται
σε συνέντευξη με τον Ακαδημαϊκό Υπευθ́ υνο του κάθε προγράμματος που έχουν
επιλέξει. Με την επιτυχή ολοκλήρωση
αυτού του σταδίου ο υποψήφιος φοιτητής εγγράφεται επισήμως στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής του.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
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κλινική άσκηση υλοποιείται με τη συνεργασία των μεγαλύτερων νοσοκομείων,
κέντρων αποκατάστασης, θεραπευτηρίων και κλινικών (επιστήμες Υγείας), παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα
εκπαίδευσης (Παιδαγωγικές επιστήμες),
ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις
και εκδηλώσεις-εκθέσεις (επιστήμες
Τουρισμού) κ.α. Η πρακτική άσκηση
συχνά αποτελεί το εφαλτήριο της μετέπειτα επιτυχημένης επαγγελματικής
πορείας των αποφοίτων μας.
Βασικός στόχος της πρακτικής άσκησης είναι οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη
έμπειρων εκπαιδευτών, να έρθουν σε
επαφή με όσο το δυνατό μεγαλύτερη
γκάμα περιστατικών και περιπτώσεων
στο επάγγελμα της επιλογής τους, προκειμένου να εφοδιαστούν κατάλληλα με
την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, η
οποία αργότερα θα εμπλουτίσει το βιογραφικό τους σημείωμα, αυξάνοντας
την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ/BACHELORS
► Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
► Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
► Έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (4)
► Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
► Πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
► Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ/MASTERS
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά
(εκτός του Απολυτηρίου) και επιπλέον:
► Αντίγραφο πρώτου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
► Μία (1) συστατική επιστολή από καθηγητή και μία (1) από εργοδότη (εφόσον υπάρχει εργοδότης)
► Βιογραφικό Σημείωμα

Μετεγγραφές
Οι φοιτητές εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Κολλεγίων και Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής), μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση μετεγγραφής στο Mητροπολιτικό Κολλέγιο, εφόσον το επιθυμούν. Η
αίτηση εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Απολυτήριο Λυκείου ή ΤΕΕ,
αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που
έχουν κατοχυρώσει σε άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα, συστατικές
επιστολές, ύλη μαθημάτων, κ.λπ.) ελέγχεται και αξιολογείται από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το συνεργάζομενο
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Απουσίες
Τα προγράμματα σπουδών είναι
πλήρους παρακολούθησης (Full time).
Η παρουσία και η ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών στις παραδόσεις είναι
απαραίτητη. Οι απουσίες δικαιολογούνται με επίσημη βεβαίωση γιατρού ή εργοδότη και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν συγκεκριμένο
ποσοστό των ωρών διδασκαλίας όπως
προβλέπεται για κάθε μάθημα.

ΣΧ Ο Λ Η Π Λ Η ΡΟ Φ ΟΡ ΙΚ Η Σ

ΣΧ Ο Λ Η ΠΛ ΗΡΟ Φ Ο ΡΙ Κ ΗΣ

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος (Personal
Academic Advisor)

ΣΧ Ο Λ Η ΠΛ ΗΡΟ Φ Ο ΡΙ Κ ΗΣ

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η Γ ΡΑ Μ Μ Η
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

213 33 30 300
mitropolitiko.edu.gr
admissions@mitropolitiko.edu.gr
ΑΘ Η Ν Α | Μ Α Ρ ΟΥ Σ Ι | Π Ε Ι ΡΑ Ι Α Σ | Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η
Λ Α Ρ Ι Σ Α | Η ΡΑ Κ Λ Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ | Ρ Ο Δ ΟΣ | Π ΑΤ ΡΑ
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