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Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γλωσσική Τεχνολογία
Η Πληροφορική συναντά τις Επιστήμες της Γλώσσας
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γλωσσική Τεχνολογία, που αποτελεί
συνεργασία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ) και του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση μέχρι και τις 7 Ιουνίου.
Το Πρόγραμμα προσφέρει διαθεματική εξειδίκευση συνδυάζοντας τις υπολογιστικές τεχνικές της Πληροφορικής με τη
Γλωσσολογία, με στόχο την εκπαίδευση επιστημόνων σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης αλγορίθμων, πόρων και
εφαρμογών και την προώθηση του πεδίου της Γλωσσικής Τεχνολογίας.
Οι συμμετέχοντες αποκτούν ειδικές δεξιότητες:
• Στην Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science), με ειδίκευση στην ανάλυση γλωσσικών δεδομένων, ενός από τους
κατεξοχήν τύπους Μεγάλων Δεδομένων
• Στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), με ειδίκευση σε τεχνικές Μηχανικής Μάθησης για επεξεργασία φυσικής
γλώσσας και ομιλίας, περιοχή με σημαντικές δυνατότητες σε συστήματα επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής και εφαρμογές
σε όλο το εύρος της ανθρώπινης δραστηριότητας
Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος έχουν σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα), όσο και σε ένα ευρύ φάσμα
εταιρειών, λειτουργώντας συνθετικά σε διεπιστημονικές ομάδες.
Πού απευθύνεται
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από απόφοιτους:
• Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
• Φιλολογίας (κυρίως κατεύθυνση Γλωσσολογίας)
• Οποιασδήποτε άλλης σχολής θεωρητικής ή θετικής κατεύθυνσης (υπό προϋποθέσεις)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών/ΕΚΠΑ, τηλ. 2107275173, 2107275192, e-mail: secret@di.uoa.gr και στον ιστότοπο του μεταπτυχιακού
προγράμματος www.di.uoa.gr/lt

Info
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι φοιτητές του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τόσο του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών, όσο και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ειδίκευσης, καθώς και οι
υποψήφιοι διδάκτορες, με την ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητές του αποκτούν στέρεα επιστημονική βάση, ουσιαστική και σημαντική ερευνητική και πρακτική
εμπειρία στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες, ώστε να ανταποκρίνονται στις δυσκολότερες απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.
Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) ανήκει στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και είναι ένας ηγετικός ερευνητικός και αναπτυξιακός οργανισμός και κέντρο
αριστείας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της Γλωσσικής Τεχνολογίας. Διεξάγει διεπιστημονική έρευνα στα πεδία της Πληροφορικής και της
Γλωσσολογίας. Το ΙΕΛ αποτελεί πόλο έλξης όχι μόνο για επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και φοιτητές που επιθυμούν να εργαστούν στο πεδίο σύγκλισης της
γλωσσολογίας, της γνωσιακής επιστήμης και της πληροφορικής, αλλά και για ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε θέματα γλώσσας και
πληροφορικής.
Επικοινωνία για δημοσιογράφους: Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, Τμήμα Επικοινωνίας, τηλ. 210 687 5324, email: media@athenarc.gr

