
 
Δελτίο Τύπου για την Πραγματοποίηση του 1ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος 

Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Κρήτης 

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος 
που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών CSD (GSA CSD) σε συνεργασία με το 
Τμήμα, με κεντρικό μήνυμα “Buliding a Stronger Community”. Το συνέδριο στέφθηκε με μεγάλη 
επιτυχία αφού η προσέλευση σε κόσμο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη αφήνοντας θετικές εντυπώσεις 
στους παρευρισκομένους, οι οποίοι με τη σειρά τους μας παρότρυναν το συνέδριο να 
πραγματοποιείται κάθε χρόνο. 

Κατά το άνοιγμα του συνεδρίου απηύθυνε χαιρετισμό ο Εμμανουήλ Παυλιδάκης, Πρόεδρος του 
Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Στη συνέχεια ο Καθηγητής Άγγελος Μπίλας, Πρόεδρος του 
Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τη σειρά του ευχαρίστησε την 
οργανωτική ομάδα καθώς ευχήθηκε το συνέδριο να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια και να αποτελέσει 
θεσμό για το Τμήμα. Ακόμη ο Καθηγητής Δημήτρης Πλεξουσάκης ως Διευθυντής του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε παρουσίασε το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και το πως 
συνδέεται άμεσα με το Τμήμα. 

Το συνέδριο έκανε πράξη το κεντρικό σύνθημα “Building a Stronger Community”, αφού κατάφερε να 
φέρει σε επαφή τους φοιτητές του Τμήματος με παλιούς απόφοιτους, ερευνητές, και ανθρώπους 
από τη βιομηχανία. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έγιναν παρουσιάσεις από φοιτητές του 
Τμήματος, βοηθητικά σεμινάρια προετοιμάζοντας τους φοιτητές για την επόμενη μέρα της 
αποφοίτησή τους από το Πανεπιστήμιο, συζητήσεις με παλιούς απόφοιτους του Τμήματος καθώς και 
παρουσιάσεις των ερευνητικών εργαστηρίων που στεγάζονται στο Τμήμα και στο Ινστιτούτο 
Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε. Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι φοιτητές είχαν την 
ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τις εταιρίες που βρίσκονταν στο χώρο για 
τις δραστηριότητές τους στην αγορά εργασίας. 

Τέλος ως οργανωτική επιτροπή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε και 
υποστήριξε το συνέδριο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα θέλαμε να δώσουμε στο Τμήμα Επιστήμης 
Υπολογιστών Π.Κ, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε, στους χορηγούς μας για τη σημαντική 
οικονομική τους στήριξη, τους εθελοντές για την πολύτιμη βοήθειά τους και τέλος σε όλους τους 
ομιλητές που ενίσχυσαν με τις ομιλίες τους το πρόγραμμα του συνεδρίου. 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. 
gsacsd@csd.uoc.gr  
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Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα, Τ.Κ. 70013 
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