
Επίσκεψη Πρωτοετών Φοιτητών 
του Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης  

στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ 
 
 

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012, 16:00 - 18:30 

Εκκίνηση: 15:30, από το parking µπροστά από το Λευκό Κτίριο - Ροτόντα  

 
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ  προσκαλεί τους πρωτοετείς φοιτητές του Τµήµατος 
Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (αλλά και φοιτητές µεγαλυτέρων ετών, εάν 
το επιθυµούν) σε επίσκεψη γνωριµίας του Ινστιτούτου και µερικών από τα ερευνητικά του 
εργαστήρια, την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012, και ώρα 16:00-18:30, στις εγκαταστάσεις 
του ΙΤΕ, στα Βασιλικά Βουτών. 

Στην επίσκεψη αυτή, οι φοιτητές θα γνωρίσουν από κοντά: (α) Τις εγκαταστάσεις και τον 
εξοπλισµό πολλών Εργαστηρίων, (β) Τα µέλη των Εργαστηρίων (Ερευνητές-ΔΕΠ, µηχανικούς, 
µεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές), (γ) Τη σύγχρονη τεχνολογία και τα προβλήµατά 
της που απασχολούν αυτά τα ερευνητικά Εργαστήρια,  (δ) Τις συναφείς δυνατότητες 
απασχόλησης φοιτητών και αποφοίτων στο χώρο.  

15:30 Αναχώρηση Λεωφορείου(-ων) από το Λευκό Κτίριο - Ροτόντα, Πανεπιστ. - Κνωσός 

16:00 Άφιξη στο ΙΤΕ, µετάβαση στο Αµφιθέατρο "Γιώργος Λιάνης" 

16:00-16:45 - Παρουσιάσεις από ερευνητές των Εργαστηρίων 

17:00-18:30 - Επίσκεψη στους χώρους των Εργαστηρίων 

18:45-  Αναχώρηση Λεωφορείου(-ων) για το κέντρο της πόλης (Αστόρια)  

Δηλώσεις Συµµετοχής: η συµµετοχή είναι δωρεάν και προαιρετική (δεν αποτελεί µέρος 
µαθήµατος), αλλά προκειµένου να γίνει προγραµµατισµός, παρακαλούνται όσοι προτίθενται να 
συµµετάσχουν να το δηλώσουν. 

H µετακίνηση θα γίνει µε µισθωµένα πούλµαν που θα βρίσκονται από τις 3:20 στο 
parking κάτω από το Λευκό Κτίριο - Ροτόντα (προς το Δηµοτικό Σχολείο), στο Πανεπιστήµιο 
(Κνωσού) και θα αναχωρήσουν στις 3:30 προς το ΙΤΕ, και το βράδυ από το ΙΤΕ προς το κέντρο 
του Ηρακλείου (Αστόρια). 

Σηµειώνεται ότι εκείνη την Παρασκευή, 19/10, δεν θα γίνει µάθηµα ή φροντιστήριο 
Απειροστικού Λογισµού Ι (ώρα 5-7), τα δε εργαστηριακά τµήµατα Α9, Α10, και Α11 της 
Ψηφιακής Σχεδίασης θα µεταφερθούν στην εποµένη ηµέρα, Σάββατο, 20/10, ώρες 3-5 και 5-7 
αντίστοιχα (εκτός εάν βοηθός και φοιτητές κάποιου τµήµατος συµφωνήσουν άλλη µέρα/ώρα). 

 


