
Μάθετε πώς οι έξυπνες τεχνολογικές 

λύσεις μπορούν να ενισχύσουν το 

ακαδημαϊκό σας ίδρυμα σε ένα 

απαιτητικό, περίπλοκο και 

ανταγωνιστικό περιβάλλον



Microsoft Azure: Οι τεχνολογίες cloud σε 

ανώτερο επίπεδο

Στις σημερινές εξαιρετικά περίπλοκες 

συνθήκες, τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν 

πολλές προκλήσεις καθώς εξελίσσονται για 

να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες ενός 

αυξανόμενου πληθυσμού φοιτητών. 

 Τα ιδρύματα παραμένουν επικεντρωμένα σε τρεις βασικές αξίες: συνάφεια, 

φήμη και έσοδα. 

 Η ψηφιοποίηση δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την προσέλκυση φοιτητών 

και ταλέντων, αλλά και τη δημιουργία έξυπνων πανεπιστημιουπόλεων, 

με ενδιαφέροντα περιβάλλοντα, πόρους και δυνατότητες μάθησης που 

ταιριάζουν στον διασυνδεδεμένο κόσμο μας. 

 Το Microsoft Azure βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού 

και βοηθά ουσιαστικά τα ιδρύματα να ξεκλειδώσουν το σύνολο των 

δυνατοτήτων τους. 















Βελτιωμένες δυνατότητες για όλες τις πτυχές 

της εκπαίδευσης 

Το Microsoft Research συνεργάστηκε 

με εκατοντάδες ερευνητές και 

ακαδημαϊκούς, για να αναπτύξει ένα 

σύνολο βέλτιστων πρακτικών αναφορικά 

με το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 

cloud computing από τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα ακόλουθα σενάρια περιγράφουν 

τις πιο συνηθισμένες ευκαιρίες. 
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Azure για το ίδρυμα 











Φοιτητές: Case study – Δανία 



Azure για διδακτικό και ακαδημαϊκό προσωπικό









Διδακτικό προσωπικό, καθηγητές και βοηθοί διδασκαλίας: Case study – Γαλλία 



Azure για ITDM ακαδημαϊκών ιδρυμάτων











ITDM: Case study – Ισπανία 



Azure για ακαδημαϊκούς ερευνητές









Ερευνητές: Case study – Ολλανδία 











Ερευνητές: Case study – Πολωνία









Ερευνητές: Case study – Τσεχία









Καθηγητές και φοιτητές: Case study – Ουκρανία 



εκπαιδευτικό πρόγραμμα

πρακτικά εργαστήρια

Διδακτικό προσωπικό, καθηγητές και 

βοηθοί διδασκαλίας

περιεχόμενο ανοικτού κώδικα

Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό Azure 

https://azure.microsoft.com/en-us/training/learning-paths/
https://www.microsoft.com/handsonlabs/SelfPacedLabs
https://azure.microsoft.com/en-us/free/


Το Microsoft Azure κάνει εύκολη τη μετακίνηση 

και την εργασία στο cloud 

Το Microsoft Azure διευκολύνει τη δημιουργία, την ανάπτυξη 

και τη διαχείριση εφαρμογών για εκτέλεση στο cloud και την 

ενοποίηση με συστήματα εσωτερικής εγκατάστασης. 

Αυτό σημαίνει ότι:

 Οι φοιτητές σας μπορούν να αφιερώνουν 

περισσότερο χρόνο στη μάθηση και την εξερεύνηση

 Το διδακτικό προσωπικό σας μπορεί να αφιερώνει 

περισσότερο χρόνο στη διδασκαλία και τη δημιουργία 

προκλήσεων για αυτούς τους φοιτητές

 Το τμήμα IT σας θα έχει περισσότερο χρόνο για να 

καινοτομεί και να προσθέτει νέα εργαλεία προκειμένου 

να υποστηρίζει αυτές τις προσπάθειες




