


Σ΄ έναν κόσμο που κατακλύζεται από ψηφιακό περιεχόμενο

οι νέοι επιστήμονες  να είναι σε θέση να  

◼ διαχειριστούν την πληροφορία, 

◼ αναπτύξουν νοήμονες αλγορίθμους

για διάφορες εφαρμογές

(π.χ., ανάκτηση, κατανόηση περιεχομένου) 

◼ να συνθέσουν εικονικούς κόσμους                                                             

που θα ευχαριστήσουν τον χρήστη-

καταναλωτή.

Ψηφιακά Μέσα (= Περιεχόμενο) + Ευφυΐα

Στόχος του ΠΜΣ



Μαθήματα 



Αντικείμενα του ΠΜΣ



“Computational intelligence will be embedded 
in every aspect of daily (digitalized ) life”  

on the Future in the Next 5-10-20 yrs

“Everything will be digitalized” 

Αναγκαιότητα του ΠΜΣ  

Michio Kaku

Industry 4.0





Οργάνωση των σπουδών

1ο εξάμηνο

4 μαθήματα  
επιλογής

2ο εξάμηνο 

4 μαθήματα 
επιλογής

3ο εξάμηνο 
διπλωματική 

• Δίδακτρα πλήρους φοίτησης : 1800 €
• Δυνατότητα απαλλαγής διδάκτρων
• Υποτροφίες Αριστείας
• Πρόσκληση Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση

(4/6/2021)
• Δυνατότητα μερικής φοίτησης 



Προοπτικές για τους αποφοίτους

Video is expected to make up to 82%  of internet traffic by 2022

Augmented and Virtual Reality market will reach $94 Billion by 

2023

Computer Vision market  will reach $48.6 Billion  by 2022

Global Robotics Technology market is expected to reach $189.36 

Billion  by 2026

Global bioinformatics market is projected to cross $23.42 Billion 

by 2026. 

Computational / Artificial Intelligence market will worth $190.6 

Billion by 2025



Διδάσκοντες 

ΑΙΙΑ



… το έργο τους

• Εκτενέστατο ερευνητικό  έργο σε Ψηφιακά 
Μέσα & Υπολογιστική Νοημοσύνη
• 375+ άρθρα σε διεθνή περιοδικά 
• 840+ άρθρα σε διεθνή συνέδρια 
• 55000+  αναφορές στο δημοσιευμένο έργο

• 75+ ερευνητικά & αναπτυξιακά προγράμματα 
(εθνικά & ευρωπαϊκά) 

• Πολυετή διδακτική εμπειρία στα σχετικά 
αντικείμενα

• https://aiia.csd.auth.gr/

https://aiia.csd.auth.gr/


Προϊστορία  του ΠΜΣ

2005

• Μετεξέλιξη της ομώνυμης κατεύθυνσης που 
προσφέρθηκε επί 13 έτη στο Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και 
Επικοινωνίες» του Τμήματος Πληροφορικής

2018

• Απόφοιτοί μας στελεχώνουν πρωτοπόρες εταιρείες, 
πανεπιστήμια & ερευνητικά κέντρα σε Ελλάδα & εξωτερικό                                    

BETA CAE Systems   SRI International ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ NCR
Texas A&M Queen Mary University Un. of Maastricht
Henan University Trinity College Dublin Wind Hellas 

ΑΠΘ/ΑΙΙΑ Imperial College



Πληροφορίες για το ΠΜΣ

https://dmci.csd.auth.gr

Email: pms_info@csd.auth.gr

https://dmci.csd.auth.gr/


«Η εμβάθυνση στα Ψηφιακά Μέσα…

και την Υπολογιστική Νοημοσύνη .…



μπορεί να διευρύνει
τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες»     



Καλή επιτυχία !


