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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ
Πποκήπςξη για ηο Ακαδημαϊκό Έηορ 2019 - 2020
Η ρνιή Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε ρνιή
Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, ηε ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη ηε
ρνιή Αγξνλόκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ ηνπ ΔΜΠ νξγαλώλνπλ ην Γηαηκεκαηηθό
Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (ΓΠΜ) «Δπηζηήκε Γεδνκέλσλ θαη Μεραληθή Μάζεζε
(Data Science and Machine Learning)» γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2019 – 2020 ζύκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.
θνπόο ηνπ ΓΠΜ είλαη ε εκβάζπλζε κεραληθώλ θαη επηζηεκόλσλ ζεηηθήο θαηεύζπλζεο, ζηηο
κεζόδνπο θαη ηηο ηερληθέο ηεο νινθιεξσκέλεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, έξεπλαο θαη
αληηκεηώπηζεο ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ ηνπ πην πάλσ αληηθεηκέλνπ, έηζη ώζηε λα δηακνξθσζνύλ
ζηειέρε κε εμεηδηθεπκέλε γλώζε ζηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ηνπ ΓΠΜ, ηθαλά λα θαιύςνπλ κε
επάξθεηα ηηο απμαλόκελεο αλάγθεο ησλ ηδησηηθώλ θαη δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκώλ θαη
ππεξεζηώλ ηεο ρώξαο ή θαη άιισλ ρσξώλ, ζηα πνιπδηάζηαηα ζέκαηα ηεο επηζηήκεο
δεδνκέλσλ θαη κεραληθήο κάζεζεο.
Η ειάρηζηε δηάξθεηα ζπνπδώλ είλαη ηξία αθαδεκατθά εμάκελα. Σα δύν πξώηα εμάκελα
ζπνπδώλ αθηεξώλνληαη ζηελ παξαθνινύζεζε καζεκάησλ, ελώ ε εθπόλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηξίην εμάκελν. Η παξαθνινύζεζε ησλ
καζεκάησλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Η κέγηζηε δηάξθεηα θνίηεζεο ζην
Πξόγξακκα είλαη δύν πιήξε εκεξνινγηαθά έηε. Η έλαξμε ησλ καζεκάησλ γηα ην αθαδεκατθό
έηνο 2019-2020 ζα γίλεη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2019.
ην ΓΠΜ «Δπηζηήκε Γεδνκέλσλ θαη Μεραληθή Μάζεζε» γίλνληαη δεθηνί α) απόθνηηνη ησλ
ρνιώλ ηνπ ΔΜΠ, β) απόθνηηνη ινηπώλ Σκεκάησλ δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ ή θαη
πηπρηνύρνη άιισλ εηδηθνηήησλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγώλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο
αλαγλσξηζκέλσλ σο ηζόηηκσλ ησλ ειιεληθώλ ΑΔΙ, ζπγγελνύο κε ην πξόγξακκα γλσζηηθνύ
αληηθεηκέλνπ, γηα ηνπο νπνίνπο ε απόθηεζε Γηπιώκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (ΓΜ) δελ
ζπλεπάγεηαη θαη ηελ απόθηεζε ηνπ βαζηθνύ δηπιώκαηνο ηνπ ΔΜΠ, γ) ηειεηόθνηηνη ηνπ ΔΜΠ ή
ΑΔΙ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ, εθόζνλ θαηαζέζνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία όηη ε απόθηεζε ηνπ
δηπιώκαηνο/πηπρίνπ ηνπο ζα πξνεγεζεί ηεο έλαξμεο ηνπ ΓΠΜ. Μέρξηο όηνπ αξζεί ε
εθθξεκόηεηα απηή δελ ζα εθδίδεηαη θαλέλα πηζηνπνηεηηθό ζηνλ ελδηαθεξόκελν, δ) Απόθνηηνη
άιισλ Σκεκάησλ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ο αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ κεηαπηπρηαθώλ
θνηηεηώλ νξίδεηαη ζε ζαξάληα (40).

Οη ελδηαθεξόκελνη/εο θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ηλεκηπονικά έσο θαη 23
Ιοςνίος 2019. Οη ππνςήθηνη/εο κεηαπηπρηαθνί/εο θνηηεηέο/ηξηεο πξέπεη λα εγγξαθνύλ σο
ρξήζηεο ζηε δηεύζπλζε dsml.ece.ntua.gr/user/register θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνβάινπλ
εκπξόζεζκα ειεθηξνληθά ηελ αίηεζή ηνπο ζηε δηεύζπλζε dsml.ece.ntua.gr/apply αλεβάδνληαο
(θάλνληαο upload) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά:
1. Σίηλοςρ πποπηςσιακών και μεηαπηςσιακών ζποςδών (επηπιένλ βεβαίσζε ηζνηηκίαο
δηπιώκαηνο ή πηπρίνπ από ην ΓΟΑΣΑΠ γηα όζνπο πξνέξρνληαη από παλεπηζηήκην ηνπ
εμσηεξηθνύ).
2. Αναλςηική βαθμολογία μαθημάηων από ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
κε βαζκό δηπιώκαηνο / πηπρίνπ.
3. Γηα όζνπο δελ έρνπλ αθόκε απνθνηηήζεη θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο,
βεβαίσζε αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ν αξηζκόο
καζεκάησλ πνπ ππνιείπνληαη γηα ηελ θηήζε ηνπ πηπρίνπ είλαη έσο θαη 5, βεβαίσζε ηνπ
επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε νινθιήξσζή ηεο
κέρξη ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ 2019 θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ηνπ θνηηεηή
(δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΠΜ, ζηελ Δλόηεηα Γξακκαηεία>Έληππα
https://dsml.ece.ntua.gr/sites/default/files/documents/dsmlypeythini_dilwsh_teleiofoitoi.docx).
4. Πλήπερ βιογπαθικό ζημείωμα.
5. Σεκμηπίωζη επαπκούρ γνώζηρ μιαρ ή πεπιζζοηέπων ξένων γλωζζών, νη δε
αιινδαπνί θαη ηεο Διιεληθήο γιώζζαο.
6. Ανηίγπαθα δημοζιεύζεων επγαζιών, βπαβεία ή άλλερ διακπίζειρ.
7. Απιή θωηοηςπία ηος Δεληίος Αζηςνομικήρ Σαςηόηηηαρ.
Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνδείμνπλ ζην αληίζηνηρν πεδίν ηα ζηνηρεία δύν αηόκσλ από ηα
νπνία ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΓΠΜ ζα αλαδεηήζεη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
Η ηζηνζειίδα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζα είλαη αλνηρηή από 23 Μαΐνπ έσο 23 Ινπλίνπ 2019.
ύκθσλα κε ηνλ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/26-3-2014), ε ππνβνιή απιώλ επαλάγλσζησλ
θσηναληηγξάθσλ επέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο πεξί ηεο αθξίβεηαο θαη εγθπξόηεηαο ησλ
ππνβαιιόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ. Οη ππνςήθηνη πνπ ζα επηιεγνύλ, ζα ελεκεξσζνύλ εγθαίξσο
ώζηε λα πξνζθνκίζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηα πξσηόηππα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξναλαθέξνληαη ή
επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθά ηνπο, πξηλ από ηελ εκέξα εγγξαθήο ηνπο.
Οη ππνςήθηνη ζα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε ελώπηνλ επηηξνπήο ζηηο 1-5 Ιοςλίος 2019. Η ηειηθή
επηινγή ζα νινθιεξσζεί έσο ηηο 15 Ιοςλίος 2019 θαη νη ππνςήθηνη ζα εηδνπνηεζνύλ
ειεθηξνληθά γηα ηα απνηειέζκαηα.
ρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θαζεκεξηλά από ηελ Γξακκαηεία ηνπ ΓΠΜ, ζην ηειέθσλν
210 7722873 θαη ην email dsml-info@ece.ntua.gr. Πιεξνθνξηαθό πιηθό είλαη επίζεο δηαζέζηκν
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΠΜ dsml.ece.ntua.gr.
Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΓΠΜ
Γηώξγνο ηάκνπ
Αλ. Καζεγεηήο ΗΜΜΤ ΔΜΠ

