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Ελληνικό  Μεσογειακό  Πανεπιστήμιο 
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών 

 
Αίτηση Εγγραφής Εισακτέων Φοιτητών/Φοιτητριών κατά το 2022-23 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

(συμπληρώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

gitona@hmu.gr) 

Επώνυμο:  

Όνομα:  

Όνομα Πατρός:  

Διεύθυνση Κατοικίας:  

Τηλέφωνα:  

AMKA:  

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας. 

Αποδέχομαι τη θέση που μου προσφέρθηκε, με απόφαση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, στο 

ΠΜΣ “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών” και: 

 Είμαι εργαζόμενος/η …….………..………... και ζητώ να ενταχθώ σε καθεστώς μερικής φοίτησης* 

Συμπληρώστε ανάλογα ΝΑΙ ή ΌΧΙ. 

* Συμπληρώστε το όνομα του οργανισμού ή της εταιρείας όπου εργάζεστε. 

 Εγγράφομαι για να παρακολουθήσω στο χειμερινό εξάμηνο 2022-23 τα ακόλουθα μαθήματα: 

 Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά: Ισχύος & Υψηλών Συχνοτήτων 

 Ενσωματωμένα Συστήματα 

 Παράλληλη Επεξεργασία & Υπολογιστικά Πλέγματα 

 Δεξιότητες και Δεοντολογία στις Επιστήμες 

 Σκέδαση, Διάδοση και Ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων 

Συμπληρώστε ανάλογα ΝΑΙ ή ΌΧΙ. 

Συνολικός αριθμός μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε στο τρέχον εξάμηνο:  

Συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε στο τρέχον εξάμηνο. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι απαραίτητη, τουλάχιστον για όσους θέλουν να 

αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, 

 όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι μεταξύ τους ανεξάρτητα και χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις, οπότε 

μπορείτε να τα επιλέξετε ελεύθερα, 

 στη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων υπάρχει η δυνατότητα της ελεύθερης παρακολούθησης όλων των 

μαθημάτων, προκειμένου να αποκτήσετε ολοκληρωμένη εικόνα, 

 ωστόσο έως την Δευτέρα 14 Νοε 2022 θα πρέπει να έχετε επιλέξει και να πραγματοποιήσει εγγραφή σε 

όσα μαθήματα θέλετε να παρακολουθήσετε στη διάρκεια του εξαμήνου, 
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 μπορείτε ανάλογα με τις δυνατότητες σας να επιλέξετε στο τρέχον εξάμηνο 1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 από τα 5 

προσφερόμενα μαθήματα, 

συνημμένα υποβάλλω: 

o Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή αντίστοιχου Πιστοποιητικού από Δήμο. 

o Φωτογραφία τύπου ταυτότητας. 

 

 

Ημερομηνία…….............. 

 

Υπογραφή 

 

 

 

(Γράψτε το ονοματεπώνυμο σας και υπογράψτε, ή προσθέστε ψηφιοποιημένη την υπογραφή σας) 


