
 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης διοργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία οδηγούν στην 
απονομή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης μη τυπικής εκπαίδευσης. Στα περισσότερα 
προγράμματα παρέχεται εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες 
δικαιούχων.  

Διαθέσιμα προγράμματα είναι: 

In English 

 Computer Vision and Machine Learning (CVML) and Autonomous Systems Web 
Lecture Series 

 7th International Summer School: Medical Law and Bioethics “Patient autonomy: 
legal, medical and ethical considerations 

 Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: 
European and international perspectives 

Διαθεματικό 

 H τέχνη και οι τεχνικές μιας επιστημονικής αναφοράς 

Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες 

 Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) με έμφαση στη λήψη διοικητικών 
αποφάσεων με χρήση Η/Υ 

 Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων 

 Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Ποινικού Δικαίου 

 Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο – Κυβερνοασφάλεια 
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Ανθρωπιστικές Σπουδές και Τέχνες 

 Zωοαρχαιολογία: μια άλλη ματιά στο παρελθόν (ZOOARCH) 

 Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος 

 Θρησκεία και παγκοσμιοποίηση 2ος κύκλος 

 Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.2 

 Κινηματογραφικά Είδη: Θεωρία και Ιστορία 

 Φύλο και Κινηματογραφικές Αναπαραστάσεις 

 School Movies: η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί στον κινηματογράφο 

Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας 

 Ανάπτυξη προσομοιωμάτων κατασκευών O/Σ για τη μελέτη της σεισμικής μη-
γραμμικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο της σεισμικής επίδοσής τους 

 Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R 

 Μηχανικός Δικτύων Επικοινωνιών 

 Computer Vision and Machine Learning (CVML) and Autonomous Systems Web 
Lecture Series 

Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης 

 Δημιουργικές Ψηφιακές Αφηγήσεις στην Εκπαίδευση 

Επιστήμες Ζωής και Υγείας 

 Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών 

 Aqua Instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής-Υδροαεροβικής 

 Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την 
αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών 

Θερινά Σχολεία/ Summer Schools 

 3ο Θερινό σχολείο. Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: ανάγνωση, γραφή και 
διδασκαλία 

 7th International Summer School: Medical Law and Bioethics “Patient autonomy: 
legal, medical and ethical considerations 

 Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: 
European and international perspectives 
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Προγράμματα που παρέχονται για την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού 

εταιρειών και φορέων 

 Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
 Δημιουργία, Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση Νεοφυών Επιχειρήσεων 
 Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) με έμφαση στη λήψη 

διοικητικών αποφάσεων με χρήση Η/Υ 
 Παγκόσμιες ηλεκτρονικές αγορές: Συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και 

προώθηση των πωλήσεων τους 
 Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με τη χρήση του WooCommerc 
 Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με τη χρήση του Prestashop 
 Διαδικτυακές Συναλλαγές/Online Payments, Transaction processing, 

Payment Gateways 
 Ηλεκτρονική ασφάλεια και προστασία για επιχειρήσεις ηλεκτρονικού 

εμπορίου 
 Δημοσιογραφία Δεδομένων 

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα ενδοεταιρικής επιμόρφωσης ΕΔΩ 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνήσουν 

στα τηλέφωνα: 2310 996782,83,81 και στο diaviou@auth.gr 
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