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Περιεχόμενο

Στόχοι της παρουσίασης:

 Να μάθουμε ΤΙ είναι η Κατεύθυνση Π.Σ.

 ΠΟΙΕΣ γνώσεις θα αποκτήσετε

 ΠΩΣ θα τις αποκτήσετε

 ΓΙΑΤΙ θα τις αποκτήσετε
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ΤΙ 
είναι η Κατεύθυνση Π.Σ.

?
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Χαρακτηριστικά ενός Π.Σ.

Οι κυριότεροι τύποι ΠΣ 

διέπονται από τις αρχές της Τεχνολογίας 
Λογισμικού,

«χτίζονται» πάνω σε πλατφόρμες Λειτουργικών 
Συστημάτων (ή πλέον & του Παγκόσμιου Ιστού), 

περιλαμβάνουν συστήματα Βάσεων Δεδομένων,

διαθέτουν λογισμικό (ευφυούς) Εξόρυξης &
Διαχείρισης Γνώσης και (Στατιστικής) Ανάλυσης
πληροφορίας, 

και απαιτούνται αποδοτικοί και αποτελεσματικοί 
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

“Εργαστήριο Λογισμικού και Διαδραστικών 
Τεχνολογιών»

«Εργαστήριο Στατιστικής, Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής»

 Ε. Αγγελής (Καθηγητής)
 Ι. Σταμέλος (Καθηγητής)
 Π. Κατσαρός (Επ. Καθηγητής)

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΝΩΣΗΣ, 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥ

“Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού 
& Ευφυών Συστημάτων”

“Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων και 
Ιστού”

 Ι. Βλαχάβας (Καθηγητής)
 Α. Βακάλη (Καθηγήτρια)
 Ι. Μανωλόπουλος (Καθηγητής)
 Ν. Βασιλειάδης (Αν. Καθηγητής)
 Α. Ν. Παπαδόπουλος (Αν. Καθηγητής)
 Γ. Τσουμάκας (Επ. Καθηγητής)
 Δ. Βράκας (Επ. Καθηγητής)
 Α. Γούναρης (Επ. Καθηγητής)
 Κ. Τσίχλας (Επ. Καθηγητής)
 Σ. Παπαρίζος (Επ. Καθηγητής)

Η Κατεύθυνση: εργαστήρια & μέλη ΔΕΠ
Κατεύθυνση

Π.Σ.
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Ερευνητικές / Εκπαιδευτικές Περιοχές

Τεχνολογία 

Λογισμικού

Μηχανική 

Μάθηση &
Εξόρυξη Γνώσης

Παγκόσμιος 

Ιστός

Δομές, Αλγόριθμοι & 

Πολυπλοκότητα

Στατιστική στα 

Πληροφοριακά 
Συστήματα

Διαχείριση 

Δεδομένων

Μεγάλα 

Δεδομένα

Τεχνητή Νοημοσύνη &

Ευφυή Συστήματα
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ΠΟΙΕΣ 
γνώσεις θα αποκτήσετε

?
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Γνώσεις που θα Αποκτήσετε

Με μια ματιά

 Σχεδίαση αποδοτικών Αλγορίθμων, που αποτελούν τη βάση κάθε Πληροφοριακού
Συστήματος.

 Επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη
Γνώσης.

 Ανάλυση, Σχεδίαση και Ανάπτυξη λογισμικού σε διαφορετικά περιβάλλοντα με
διαφορετικές Γλώσσες Προγραμματισμού.

 Επαφή με τεχνολογίες και μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης Μεγάλων
Δεδομένων (big data).

 Παγκόσμιος Ιστός, Μηχανές Αναζήτησης, Κατανεμημένη Επεξεργασία.

 Τεχνητή Νοημοσύνη, Διαχείριση Γνώσης, Σημασιολογική Πληροφορία.

Γενικά, θα εκπαιδευτείτε σε αντικείμενα που ζητούνται στην αγορά εργασίας και
στην έρευνα και μάλιστα με αυξητικές τάσεις: data science, software
engineering, data engineering, κλπ.
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ΠΩΣ 
θα αποκτηθούν οι γνώσεις

?
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Μαθήματα Κατεύθυνσης

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα. Επιλέγετε 
τουλάχιστον 10 από τα 17 που είναι διαθέσιμα στην 
Κατεύθυνση Π.Σ. 

6ο εξάμηνο

Θεωρία & Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, Υπολογιστική Λογική & Λογικός Προγραμματισμός,
Κατανεμημένα & Διαδυκτιακά Συστήματα, Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων, 
Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων, Θεωρία & Αλγόριθμοι Γράφων, Τεχνικές Δόμησης
Δεδομένων, Κινητά Δίκτυα & Ανάπτυξη Mobile Εφαρμογών 

7ο εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού, Συστήματα Γνώσης, Αποθήκες και 
Εξόρυξη Δεδομένων, Προγραμματισμός Ταυτοχρονισμού & Ασφάλεια Λογισμικού,
Ανάκτηση Πληροφορίας, Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ, Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων

8ο εξάμηνο

Επιχειρησιακή Έρευνα & Επιχειρηματική Ευφυία, Υπολογιστική Γεωμετρία
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Γενικές Επιλογές

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ (6ο)

Βελτιστοποίηση (6ο  και 8ο )

Θεμελιώσεις Κρυπτογραφίας (6ο)

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (7ο)

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (7ο)
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Συναφή Μαθήματα Κορμού

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

Διακριτά Μαθηματικά

Πιθανότητες & Στατιστική

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Δομές Δεδομένων

Θεωρία Υπολογισμού

Βάσεις Δεδομένων

Τεχνολογία Λογισμικού

Λειτουργικά Συστήματα

Τεχνητή Νοημοσύνη

Αλγόριθμοι

Σχεδίαση Γλωσσών Προγραμματισμού
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Ανάπτυξη Λογισμικού: γλώσσες

Περίπου τα μισά μαθήματα έχουν σχέση με τον Προγραμματισμό 
(υποχρεωτικές εργασίες). 

Θα συναντήσετε τις ακόλουθες Γλώσσες Προγραμματισμού:
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Ανάπτυξη Λογισμικού: πλατφόρμες
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Πτυχιακή Εργασία

Δημοσίευση
Δεν υπάρχουν καθαρά 
βιβλιογραφικές πτυχιακές εργασίες 
στην κατεύθυνση. Όλα τα θέματα 

περιλαμβάνουν υλοποίηση.

Μελέτη Σύγχρονης 

Βιβλιογραφίας 
(state-of-the-art)

Ανάλυση (Ερευνητικού) 

Προβλήματος 

Τεχνικές Επίλυσης του 

Προβλήματος

Ανάπτυξη 

Λογισμικού

Πειραματική Μελέτη

Στόχοι 

Πτυχιακής
Εργασίας
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Συνέχιση Σπουδών

Στο Τμήμα

ΠΜΣ Πληροφορική και Επικοινωνίες 

ΠΜΣ Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός

ΔΠΜΣ «Πληροφορική & Διοίκηση»

ΠΡΟΜΕΣΙΠ «Ιατρική Πληροφορική»

Σπουδές αλλού στην Ελλάδα & στο εξωτερικό

Έρευνα 

Διδακτορικό

Ερευνητικά προγράμματα
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Διακρίσεις

Διακρίσεις φοιτητών στον εθνικό κύκλο του διαγωνισμού ImagineCup 
για Software Design 

3η θέση στο ImagineCup 2010 

3η θέση στο ImagineCup 2011 

Φοιτητές έλαβαν το 1ο  βραβείο στο διαγωνισμό καινοτομίας & 
επιχειρηματικότητας «ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου «Εταιρεία Ασύρματης και Ηλεκτρονικής 
Διαχείρισης Θέσεων Στάθμευσης NETPARK EΠΕ». 

Η εμπλοκή των φοιτητών σε έργα open source στο πλαίσιο των 
μαθημάτων Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Πληροφοριακών 
Συστημάτων (διδάσκων κ. Ι. Σταμέλος) επιλέχθηκε από το ευρωπαϊκό 
δίκτυο VISIR ως μία από τις 23 περίπτωσεις που προτείνονται στην 
Ευρ.Ένωση ως παραδείγματα μικρο-καινοτομίας στην εκπαίδευση.

ανάμεσα σε άλλες 120 ανάλογες περιπτώσεις 
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Διακρίσεις

Ο ΥΔ κ. Βαγγέλης Μπάνος κέρδισε το διαγωνισμό
LoCloud hackathon που διοργανώθηκε EuropeanaTech
2015 . Το hackathon έγινε στις 11 Φεβρουαρίου 2015 στις
εγκαταστάσεις του Google Cultural Institute στο Παρίσι.

Υποψήφιος διδάκτορας κατέλαβε την 9η θέση στο διεθνή
διαγωνισμό JRS 2012 με θέμα την αυτόματη
κατηγοριοποίηση ερευνητικών εργασιών βιοϊατρικής με
αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης.

Ο ΥΔ κ. Βασίλειος Κασσιάνο έλαβε υποτροφία ΕΣΠΑ
2014-2020 για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με
αντικείμενο “Εξόρυξη Γνώσης από Πιθανοτικά
Γραφήματα” (από περίπου 270 υποψηφιότητες έλαβε τη
13η θέση).
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Στοιχεία Αποτίμησης

Έρευνα σε 157 απόφοιτους από τέλος του 2013 ως 3/2015

Παρακάτω στοιχεία μόνο για τα ΠΣ:

Μέση διάρκεια σπουδών στα ΠΣ 5.98 έτη (μέσος τμήματος 6.8 
έτη) με διάμεσο 5 έτη (διάμεσος τμήματος 6 έτη)

Κατανομή βαθμών πτυχίου στα ΠΣ: 16.2% [5-6.5], 59.5% 
[6.5-7.5], 16.2% [7.5-8.5], 8.1% [8.5-10]

Η αντίστοιχη κατανομή στο σύνολο τμήματος είναι: 25.7% [5-
6.5], 56.4% [6.5-7.5], 13.6% [7.5-8.5], 4.3% [8.5-10]
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Στοιχεία Αποτίμησης

Σε σχετική ερώτηση που εκφράζει ικανοποίηση από το 
Τμήμα στα ΠΣ το 93.3% εκφράστηκε θετικά 
(αντίστοιχο ποσοστό Τμήματος 92.3%)

Σε ερώτηση που εκφράζει την ικανοποίηση από την 
κατεύθυνση στα ΠΣ το 100% απάντησε θετικά 
(αντίστοιχο ποσοστό Τμήματος 88.5%)
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Στοιχεία Αποτίμησης

Ενδεικτικά σχόλια αποφοίτων:

Η κατεύθυνση των πληροφοριακών συστημάτων είναι μια σωστά δομημένη κατεύθυνση με ενδιαφέροντα μαθήματα και 
αρκετό βαθμό δυσκολίας που δίνει τα απαραίτητα εφόδια είτε για την εισαγωγή στην αγορά εργασίας είτε τη συνέχιση των 
σπουδών.

Η κατεύθυνση εμβαθύνει γνώσεις σε θέματα web, databases, ΑΙ και software engineering που είναι χρήσιμα στη αγορά 
εργασίας.

Η κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα έχει τους καλύτερους καθηγητές από όλες τις κατευθύνσεις και το αντικείμενο της 
είναι το πιο ενδιαφέρον και σχετικό με την επιστήμη της πληροφορικής από τις άλλες κατευθύνσεις.

Οι καθηγητές και τα μαθήματα είναι πολύ αξιόλογα.

Θα σύστηνα την κατεύθυνση διότι 1) είναι η πιο σωστή εξειδίκευση που μπορείς να επιλέξεις στη σχολή 2) το αντικείμενο της 
σχετίζεται άμεσα με προβλήματα των επιχειρήσεων της αγοράς 3) υπάρχουν πολλές προοπτικές για το μέλλον.

Ήταν η μόνη κατεύθυνση που το πρόγραμμα της περιείχε ουσιώδη και πρακτικά μαθήματα είτε πάνω σε αλγορίθμους είτε 
πάνω σε άλλα πεδία της πληροφορικής, τα οποία έχουν σχέση με την επικαιρότητα.

Αν και θεωρείται δύσκολη η κατεύθυνση των Π.Σ., η εμβάθυνση στις έννοιες και τεχνολογίες αποτελεί εφόδιο για την 
μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη του φοιτητή.

Γιατί είναι η πιο δύσκολη από θέματα εργασιών και ύλης αλλά αξίζει τον κόπο γιατί μαθαίνεις αληθινά προγραμματισμό.
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ΓΙΑΤΙ 
οι γνώσεις αυτές 
είναι σημαντικές

?
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Data Science (από Wikipedia)

“Data science, also known as data-driven science, is an interdisciplinary

field about scientific methods, processes and systems to extract
knowledge or insights from data in various forms, either structured or
unstructured, similar to Knowledge Discovery in Databases (KDD).

Data science is a "concept to unify statistics, data analysis and their
related methods" in order to "understand and analyze actual
phenomena" with data. It employs techniques and theories drawn from
many fields within the broad areas of mathematics, statistics,
information science, and computer science, in particular from the
subdomains of machine learning, classification, cluster analysis, data
mining, databases, and visualization.

Turing award winner Jim Gray imagined data science as a "fourth
paradigm" of science (empirical, theoretical, computational and now
data-driven) and asserted that "everything about science is changing
because of the impact of information technology" and the data
deluge.”
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Forbes: Τα 50 Καλύτερα Επαγγέλματα του 2017

Among the top 50 (jobs), data scientist ranked first,
with a median base salary of $110,000. A data
scientist organizes, analyzes and interprets data,
and it’s becoming a more widely accessible
profession. “Five years ago, most data scientists
were Ph.D. statisticians,” says Chamberlain. “Today,
most people with a bachelor’s degree who know
how to code and have some business skills can get
a job as a data scientist.”

(http://www.forbes.com)
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Βραβεία Turing: WordCloud Τίτλων
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Τελικά ρε ποιά 
κατεύθυνση

διάλεξες ?

Πληροφοριακά
Συστήματα

Κι εσύ? 

ΘΑ ΦΑΜΕ ΚΑΛΑ !

Καλή σταδιοδρομία !


