
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “HACKATHON#APODEIKSI” 

Τo IST προκηρύσσει µία (1) υποτροφία πλήρους φοίτησης σε 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών της Πληροφορικής για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016, σε έναν από τους νικητές του διαγωνισµού 
HACKATHON #APODEIKSI. Ο νικητής καλείται να επιλέξει ένα (1) από τα 
κάτωθι µεταπτυχιακά προγράµµατα που προσφέρει το IST σε 
συνεργασία µε το London South Bank University: 
 

•   MSc Web & Mobile Computing 
•   MSc Internet & Database systems 

 
Ο νικητής της υποτροφίας θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 
εγγραφής στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα της επιλογής του, όπως αυτές 
περιγράφονται στον οδηγό σπουδών ή/και στην ιστοσελίδα του IST. Οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιαστούν σε συνέντευξη στο IST εφόσον 
κληθούν. 
 
Σηµείωση: Η υποτροφία πλήρους φοίτησης  καλύπτει το σύνολο των 
διδάκτρων του IST. Δεν καλύπτει τα πνευµατικά δικαιώµατα εγγραφής 
(royalties) στο συνεργαζόµενο µε το IST Πανεπιστήµιο. 
 
Διάρκεια σπουδών: 15 µήνες 
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων: 14 Σεπτεµβρίου 2015 

Περισσότερες πληροφορίες: κα Τίνα Ζώη, τηλ: 210 48222222, email: 
tzoe@ist.edu.gr 
 
Σύντοµο Προφίλ 
 
Το IST ιδρύθηκε το 1989 και σήµερα είναι ένα πολυδύναµο και πολυεπίπεδο 
εκπαιδευτικό ίδρυµα µε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Σε συνεργασία µε 
διακεκριµένα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα του εξωτερικού όπως το London South 
Bank University, το University of London International Programmes, το 
University of Limerick και το Catholic University of Lyon, το IST προσφέρει 



Bachelors και Masters, Supported Distance Learning προγράµµατα, καθώς και 
προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης & Εξειδίκευσης, Σεµινάρια και 
Επιµορφωτικά Προγράµµατα Δια Βίου Μάθησης σε τρεις κύριους 
ακαδηµαϊκούς τοµείς: τις Επιχειρησιακές & Οικονοµικές Επιστήµες, την 
Επιστήµη Υπολογιστών- Πληροφορική και τις Ανθρωπιστικές Επιστήµες & 
Επιστήµες Υγείας. 
 
Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών στο IST οδηγεί στην 
απόκτηση Bachelors και Masters, τα οποία απονέµονται από τις Πρυτανικές 
Αρχές των συνεργαζοµένων πανεπιστηµίων και αναγνωρίζονται τόσο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσµίως. Οι απόφοιτοι του IST έχουν έτσι 
απεριόριστες δυνατότητες για επαγγελµατική αποκατάσταση τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα διατηρούν ισχυρούς δεσµούς 
µε το Σύλλογο Αποφοίτων. 
 
Στο IST, προωθούµε την επιχειρηµατικότητα, ενθαρρύνουµε την καινοτοµία, 
προσφέρουµε κίνητρα  και καλλιεργούµε τις δεξιότητες των φοιτητών 
στοχεύοντας στη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, εφαρµόζοντας ένα νέο, καινοτόµο µοντέλο 
σπουδών που ονοµάζεται business facing. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται 
µέσω προγραµµάτων σπουδών άµεσα συµβατών µε την αγορά εργασίας, 
µέσω συνεργασιών µε φορείς, επιµελητήρια και επιχειρήσεις όλων των κλάδων 
της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και µέσω µίας πληθώρας δραστηριοτήτων για 
τους φοιτητές σε συνεργασία µε επιχειρήσεις (π.χ. Ηµέρα Καριέρας, διαλέξεις, 
παρουσιάσεις, σεµινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, διαγωνισµός 
επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας Crazy Business Ideas).  
 
Το IST συµµετέχει, ενεργά, ως µέλος στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
Αθηνών (EBEA) µε το οποίο έχει υπογράψει Μνηµόνιο Συνεργασίας, στο 
Ελληνοβρετανικό Επιµελητήριο, στο Σύλλογο Ελληνικών Κολλεγίων και στο 
Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Το καταξιωµένο 
ακαδηµαϊκό προσωπικό µας δραστηριοποιείται στην επιστηµονική έρευνα και 
συµµετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα που αφορούν στην απασχόληση και 
στην επιχειρηµατικότητα.  
 
Το IST διαθέτει ακαδηµαϊκή δοµή και οργάνωση εφάµιλλες µε εκείνες των 
φηµισµένων Πανεπιστηµίων του εξωτερικού. Η δέσµευση του IST σε θέµατα 
ποιότητας υπογραµµίζεται από την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισµένου 
πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001:2008 “για τη σχεδίαση και υλοποίηση 
προγραµµάτων σπουδών πανεπιστηµιακού επιπέδου”, ενώ η ακαδηµαϊκή 
ποιότητα ελέγχεται και διασφαλίζεται από διεθνείς οργανισµούς, όπως το 
Quality Assurance Agency (QAA) και το British Accreditation Council for 
Higher and Further Education (BAC) της M. Βρετανίας. 
 
Το IST λειτουργεί σε εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών, συνολικής έκτασης 
9.500 τ.µ., µε 25 αίθουσες διαλέξεων όλες µε φυσικό φως, κλιµατισµό και 
οπτικοακουστικά µέσα, βιβλιοθήκη µε ηλεκτρονική και έντυπη πρόσβαση, 
φωτοτυπικά µηχανήµατα και άνετο αναγνωστήριο, εργαστήρια υπολογιστών 
150 θέσεων, ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο (WiFi), προσβασιµότητα για 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ένα καλαίσθητο café µε άνετο και ευχάριστο 
περιβάλλον. 


