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Πξνο ηνπο καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ Οδεγφ
πνπδψλ γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε.
Σν βηβιίν απηφ απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ, νη νπνίνη ζα
απνθνηηήζνπλ ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαη επηζπκνχλ λα δψζνπλ παλειιαδηθέο εμεηάζεηο
κε ην λέν ζχζηεκα εηζαγσγήο γηα ηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε. Έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα
απνηειέζεη έλαλ πξαθηηθφ νδεγφ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ θαη λα θαιχςεη
έηζη ηελ αλάγθε πξαθηηθήο θαζνδήγεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε.
Βπηδηψθεη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο κε ην λέν ζχζηεκα εηζαγσγήο, λα παξέρεη
απιέο θαη ζχληνκεο ζπκβνπιέο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ, νη νπνίεο
θαηαγξάθηεθαλ κέζα απφ ηελ πνιπεηή εκπεηξία ησλ ζπγγξαθέσλ ζε δεκφζηεο δνκέο ΒΠ,
αιιά θπξίσο λα παξνπζηάζεη ζπλνπηηθά φιεο ηηο ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα ηεο αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο νκαδνπνηεκέλεο αλά επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ζπνπδψλ. Πην αλαιπηηθά, ην
βηβιίν απηφ πεξηέρεη:
πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ λένπ ηξφπνπ εηζαγσγήο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Υξήζηκεο
ζπκβνπιέο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ, κέζα απφ εξσηήζεηο – απαληήζεηο.
Σαμηλφκεζε αλά επηζηεκνληθφ πεδίν ησλ ζρνιψλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ. πγθεθξηκέλα ζηελ
αξρή θάζε επηζηεκνληθνχ πεδίνπ θαηαγξάθνληαη νη ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα πνπ πεξηέρεη.
Ώθνινπζεί ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπο, νκαδνπνηεκέλε αλά αληηθείκελν ζπνπδψλ. ε θάζε
νκαδνπνίεζε παξνπζηάδεηαη αξρηθά ν ζθνπφο ή νη επηκέξνπο ζηφρνη ησλ ηκεκάησλ
Ώθνινπζεί ε θαηαγξαθή ηνπο, ε αθαδεκατθή νξγάλσζε, ε ηαρπδξνκηθή θαη ειεθηξνληθή
ηνπο δηεχζπλζε. ΐαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο: δηάξθεηα ζπνπδψλ,
ελδεηθηηθά καζήκαηα, επηκέξνπο ζηφρνη ή θαηεπζχλζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ αλά
ηκήκα. χλδεζκνη αλαδήηεζεο νδεγψλ ζπνπδψλ ή παξνπζηάζεσλ ζην δηαδίθηπν. ΐαζηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Καη ηέινο, ζχληνκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
απαζρφιεζε ησλ απνθνίησλ κε βάζε ηα αληίζηνηρα πξνεδξηθά ή λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα ή
ηνπο νδεγνχο ζπνπδψλ θάζε ηκήκαηνο.
Κξίζεθε ζθφπηκν νη ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα πνπ απαηηνχλ επηπιένλ δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο,
(απνζηνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηφπηλ πξνθεξχμεσλ, πξνθαηαξηηθέο εμεηάζεηο ή επνπηεχνληαη
απφ άιια ππνπξγεία πιελ ην Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ) λα παξνπζηάδνληαη ζε
μερσξηζηή ελφηεηα κε ηίηιν: ρνιέο κε ηδηαηηεξφηεηεο, θαζψο επίζεο θαη νη παλεπηζηεκηαθέο
ζρνιέο πνπ δέρνληαη ππνςεθίνπο φρη κε παλειιαδηθέο, αιιά κε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο πνπ
δηνξγαλψλνπλ νη ίδηεο ζρνιέο.
Σέινο, ζην παξάξηεκα γίλεηαη θαηαγξαθή αλά επηζηεκνληθφ πεδίν ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ
ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ηα νπνία απνηεινχλ ηελ κφλε αμηφπηζηε θαη έγθπξε
πιεξνθφξεζε γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ή ηηο επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ
πηπρηνχρσλ θάζε ζρνιήο. Με άιια ιφγηα, πνηεο επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο θαη πνηεο φρη
έρεη ν θάζε πηπρηνχρνο, πξνζδηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνλ λνκνζέηε, εηδηθά γηα
ηα επαγγέικαηα εθείλα πνπ είλαη λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα, απαηηνχλ δειαδή „„άδεια
άζκηζης επαγγέλμαηος‟‟ ή εγγξαθή ζε επηκειεηήξηα. ηελ ελφηεηα απηή έγηλε θαηαγξαθή
ησλ Πξνεδξηθψλ Αηαηαγκάησλ (Π.Α.) πνπ αλαθέξνληαη ζε επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα
πηπρηνχρσλ ζρνιψλ & ηκεκάησλ ηεο Ώλψηαηεο Βθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο θαη
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Ννκνζεηηθψλ Αηαηαγκάησλ (λφκσλ) πνπ θάλνπλ ξεηή αλαθνξά ζε επαγγεικαηηθέο
δπλαηφηεηεο πηπρηνχρσλ γηα φζεο θπζηθά ζρνιέο ή ηκήκαηα έρνπλ ζεζπηζηεί.
Ο παξψλ νδεγφο δελ πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο ζην
Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή γηα ηα Ε.Β.Κ., δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ επίζεο νη απφθνηηνη Γεληθνχ
Λπθείνπ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αληίζηνηρν νδεγφ ζπνπδψλ Βπαγγεικαηηθήο
Βθπαίδεπζεο.
Δ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ νινθιεξψζεθε ζηηο 31 Εαλνπαξίνπ 2016, ηειεί φκσο ππφ ζπλερή
βειηίσζε. Ώιιαγέο ζηηο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ, γη‟ απηφ ην ιφγν πξνηείλεηαη ζε
θάζε ελδηαθεξφκελν λα επηβεβαηψλεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη. Οη ζπγγξαθείο δηαηεξνχλ γηα ηνλ ιφγν απηφ εμάιινπ θαη δηαδηθηπαθή Πχιε
Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (www.mysep.gr), απφ ηελ νπνία κπνξείηε λα έρεηε
πξφζβαζε ζηελ επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε.
Βιπίδνπκε πσο ην βηβιίν απηφ ζα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ δηαδηθαζία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ λέσλ, αθνχ πεξηέρεη έζησ θαη ζπλνπηηθά
φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο
επηινγήο. Αε πεξηέρεη ζηνηρεία ηα νπνία δελ ηνπο είλαη απαξαίηεηα θαη δελ απνηεινχλ
θξηηήξηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο βάζεηο εηζαγσγήο.
Καιή επηηπρία.
Νηθφιανο Φσηίνπ
Κσλζηαληίλνο Παξαζηαηίδεο

Υ.Γ. Παραηηρήζεις και ζτόλια για ηο πώς μπορεί να βεληιωθεί ο παρών οδηγός μπορούν να
ζηαλούν ζηο ηλεκηρονικό ηατσδρομείο mysep.gr@gmail.com
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ΠΡΟΒΑΖ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Οη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηεμάγνληαη, ζε παλειιαδηθφ
επίπεδν κε ζέκαηα απνθιεηζηηθά ηελ εμεηαζηέα χιε ηεο ηάμεο απηήο πνπ νξίδνληαη απφ
θεληξηθή επηηξνπή εμεηάζεσλ.
Σα Βπηζηεκνληθά πεδία φπσο θαζνξίζζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο &
Θξεζθεπκάησλ είλαη ηα εμήο:
1ν Βπηζηεκνληθφ πεδίν (Ώλζξσπηζηηθέο, Ννκηθέο θαη Κνηλσληθέο Βπηζηήκεο)
2ν Βπηζηεκνληθφ πεδίν (Θεηηθέο θαη Σερλνινγηθέο Βπηζηήκεο)
3ν Βπηζηεκνληθφ πεδίν (Βπηζηήκεο Τγείαο θαη Γσήο)
4ν Βπηζηεκνληθφ πεδίν (Βπηζηήκεο ηεο Βθπαίδεπζεο)
5ν Βπηζηεκνληθφ πεδίν (Βπηζηήκεο Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο).
Οη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ απφιπζεο απφ ην
Γεληθφ Λχθεην θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, θαηαζέηνπλ δήισζε πξνηίκεζεο γηα δχν θαη‟ αλψηαην φξην Βπηζηεκνληθά Πεδία
θαη γηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ή ζρνιέο ησλ πεδίσλ απηψλ.
Ο ππνςήθηνο πνπ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ πνπ επέιεμε πεξηέιαβε θαη ηκήκα γηα ην νπνίν
απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εηδηθά καζήκαηα ή δνθηκαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, πξέπεη λα έρεη εμεηαζηεί ην ίδην έηνο ζηα απαηηνχκελα
εηδηθά καζήκαηα ή δνθηκαζίεο θαη λα έρεη επηηχρεη βαζκνινγία ζην θαζέλα απφ απηά
ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην κηζφ ηεο πξνβιεπφκελεο κέγηζηεο δπλαηήο.
Οη καζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη ζε έλα κφλν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν εμεηάδνληαη
ζε ηέζζεξα καζήκαηα. Οη καζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη ζε δχν Βπηζηεκνληθά
Πεδία εμεηάδνληαη θαη ζε έλα πέκπην κάζεκα ην νπνίν κπνξεί λα είλαη Γεληθήο Παηδείαο ή
Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ..
Οη καζεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλαλ ή δχν απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο ζπλδπαζκνχο
καζεκάησλ αλά Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία
ππάξρνπλ απμεκέλνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο. Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα θάζε
Βπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ ζα ππνινγίδνληαη ηα καζήκαηα θαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηα
νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ φπνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν.
Σα Παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα αλά νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη αλά
επηζηεκνληθφ πεδίν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ:

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα:
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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α). Ώλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζηα
Λαηηληθά ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν.
β). Ώλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζηε
ΐηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε κε κεησκέλα κφξηα ζην 3ν Βπηζηεκνληθφ
Πεδίν.
γ)Ώλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζηα
Μαζεκαηηθά Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 4ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν.

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα:
α). Ώλ νη ππνςήθηνη, εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα, επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ ζηα
Μαζεκαηηθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζηα Σκήκαηα ηνπ 2νπ
Βπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ.
β). Ώλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα, επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ ζηε
ΐηνινγία Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 3ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν.
γ). Ώλ νη ππνςήθηνη, εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα, επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζηελ
Εζηνξία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 4ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν.

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα:
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α). Ώλ νη ππνςήθηνη, εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζηε
ΐηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε κε κεησκέλα κφξηα ζην 3ν Βπηζηεκνληθφ
Πεδίν.
β). Ώλ νη ππνςήθηνη, εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζηελ
Εζηνξία Γεληθήο Παηδείαο, ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 4ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν.
γ). Ώλ νη ππνςήθηνη εθηφο απφ ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνχλ θαη ζηηο
Ώξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο (ΏΟΘ), ηφηε έρνπλ πξφζβαζε ζην 5ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν.
Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο εκεξήζηνπ θαη Α΄ ηάμεο εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ νη νπνίνη
επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ
Λπθείνπ αληίζηνηρα ππνβάιινπλ ζην Λχθεην θνίηεζήο ηνπο ζρεηηθή Ώίηεζε – Αήισζε.
Με ηελ Ώίηεζε – Αήισζε ν ελδηαθεξφκελνο δειψλεη: α). Σελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ ζηα
ηξία θνηλά καζήκαηα ηεο νπνίαο ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά, β). Σν ηέηαξην κάζεκα ζην
νπνίν ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά γηα λα έρεη πξφζβαζε ζε έλα Βπηζηεκνληθφ Πεδίν, γ). Σν
πέκπην κάζεκα ζην νπνίν ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά γηα λα έρεη πξφζβαζε ζε δχν
Βπηζηεκνληθά Πεδία, δ). Σα εηδηθά καζήκαηα πνπ ηπρφλ επηζπκεί λα εμεηαζηεί.
Σελ αλσηέξσ Ώίηεζε – Αήισζε ππνβάιινπλ θαη νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή
Βληαίνπ Λπθείνπ ή άιινπ ηχπνπ Λπθείνπ ή αληίζηνηρνπ ρνιείνπ Αεπηεξνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο, ή δεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ ζπνπδψλ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, θαζψο θαη νη
θάηνρνη ηζφηηκνπ ηίηινπ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, εθφζνλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο
Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ νπνηνδήπνηε άιιν έηνο απφ απηφ πνπ
απέθηεζαλ ηνλ απνιπηήξην ηίηιν ηνπο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε λέα εμέηαζε ε ΏίηεζεΑήισζε ππνβάιιεηαη ζην Γεληθφ Λχθεην απφ ην νπνίν απνθνίηεζαλ ή ζε απηφ πνπ είλαη
πιεζηέζηεξν ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο.
Οη καζεηέο δειψλνπλ ππνρξεσηηθά ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ ήδε έρνπλ επηιέμεη
θαη παξαθνινπζνχλ ελψ νη απφθνηηνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα
νπνηαζδήπνηε Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ. Δ Ώίηεζε-Αήισζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζε
πξνζεζκία πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ην ΤΠ.Π.Β.Θ., απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν ή απφ
λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ εληφο ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ
επηζπκεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο Παλειιαδηθέο, εθθξάδεη ηελ απζεληηθή βνχιεζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ θαη δελ ηξνπνπνηείηαη.

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΠΡΟΒΑΖ (Μνξίσλ)
Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνξίσλ θάζε ππνςεθίνπ, γίλεηαη σο εμήο: Σν
άζξνηζκα ησλ γξαπηψλ βαζκψλ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ ησλ
ηεζζάξσλ παλειιαδηθά εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ Οκάδα
Πξνζαλαηνιηζκνχ φπνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν,
πνιιαπιαζηάδεηαη επί δχν (2). ηε ζπλέρεηα, ζην γηλφκελν απηφ πξνζηίζεληαη ηα γηλφκελα
ησλ γξαπηψλ βαζκψλ ησλ δχν καζεκάησλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, ηα
νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ φπνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν: Σν ηειηθφ άζξνηζκα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην εθαηφ
(100).
Σα καζήκαηα θαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο αλά Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Βπηζηεκνληθφ
Πεδίν, έρνπλ σο εμήο:
Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ
1ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Αλζξσπηζηηθψλ, Ννκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ
α) Ώξραία Βιιεληθά Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3)
β) Εζηνξία Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα επηά (0,7)
3ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη Εσήο
α) ΐηνινγία Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα ελληά (0,9)
β) Νενειιεληθή Γιψζζα κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα ηέζζεξα (0,4)
4ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο
α) Νενειιεληθή Γιψζζα κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3)
β) Μαζεκαηηθά Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα επηά (0,7)
Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ
2ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Θεηηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ
α) Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3)
β) Φπζηθή Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα επηά (0,7)
3ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη Εσήο
α) ΐηνινγία Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3)
β) Υεκεία Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα επηά (0,7)
4ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο
α) Νενειιεληθή Γιψζζα κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3)
β) Εζηνξία Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα επηά (0,7)
Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο
3ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη Εσήο
α) ΐηνινγία Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα ελληά (0,9)
β) Νενειιεληθή Γιψζζα κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα ηέζζεξα (0,4)
4ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο
α) Νενειιεληθή Γιψζζα κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3)
β) Εζηνξία Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα επηά (0,7)
5ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηεκψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο
α) Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζπληειεζηή έλα θφκκα ηξία (1,3)
β) Ώξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θφκκα επηά (0,7)
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο εμεηαζηεί παλειιαδηθά θαη ζε έλα πέκπην κάζεκα
πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξφζβαζε ζε δεχηεξν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν, ηφηε ν ππνινγηζκφο ησλ
κνξίσλ ηνπ γηα θάζε έλα απφ ηα δχν Βπηζηεκνληθά Πεδία πνπ έρεη δηθαίσκα λα δειψζεη
πξνηίκεζε γίλεηαη κε βάζε ηα αληίζηνηρα ηέζζεξα παλειιαδηθά εμεηαδφκελα καζήκαηα.
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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Πξνθεηκέλνπ γηα ρνιέο ή Σκήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε εηδηθνχ καζήκαηνο ή
πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνξίσλ θάζε ππνςεθίνπ
γίλεηαη σο εμήο: ην ζχλνιν κνξίσλ ηνπ, πξνζηίζεληαη ηα κφξηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ κε ην εθαηφ (100) ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ βαζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ ζην
απαηηνχκελν εηδηθφ κάζεκα ή ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή θαηά
πεξίπησζε.
Αειαδή: ΐαζκφο εηδηθνχ καζήκαηνο είλαη ν γξαπηφο βαζκφο πνπ ζεκείσζε ζηελ
απαηηνχκελε εμέηαζε ν ππνςήθηνο κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα κε
πξνζέγγηζε δεθάηνπ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνληαη δχν εηδηθά καζήκαηα είλαη ν κέζνο
φξνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν εηδηθψλ καζεκάησλ. Ο κέζνο φξνο ππνινγίδεηαη κεηά ηελ
αλαγσγή ησλ βαζκψλ ησλ δχν καζεκάησλ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα θαη εθθξάδεηαη κε
πξνζέγγηζε εθαηνζηνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο έρεη εμεηαζζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ
κία μέλεο γιψζζεο, ηφηε σο βαζκφο ζην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο, γηα ηα ηκήκαηα πνπ
απαηηνχλ εμέηαζε ζε κία απφ ηηο μέλεο γιψζζεο απφ απηέο πνπ εμεηάζηεθε, ιακβάλεηαη
ππφςε ν κεγαιχηεξνο βαζκφο απφ απηνχο πνπ πέηπρε ζηηο μέλεο απηέο γιψζζεο.
ΐαζκφο πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο
δνθηκαζίεο αγσλίζκαηα πνπ δηαγσλίζηεθε ν ππνςήθηνο θαη ν νπνίνο εθθξάδεηαη κε
πξνζέγγηζε εθαηνζηνχ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηνλ
ππνινγηζκφ πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δεθαδηθά ςεθία ηφηε, αλ ην δεχηεξν δεθαδηθφ
ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε, ην πξψην δεθαδηθφ ςεθίν πξνζαπμάλεηαη ζην
ακέζσο επφκελν παξαιεηπνκέλσλ ησλ ινηπψλ θαη αλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε
παξαιείπνληαη φια ηα ππφινηπα πέξαλ ηνπ πξψηνπ δεθαδηθά ςεθία. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
βαζκνχ κε πξνζέγγηζε εθαηνζηνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ πξνθχπηνπλ
πεξηζζφηεξα ησλ δχν δεθαδηθά ςεθία ηφηε, αλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή
κεγαιχηεξν ηνπ πέληε, ην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν πξνζαπμάλεηαη ζην ακέζσο επφκελν
παξαιεηπνκέλσλ ησλ ινηπψλ θαη αλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε παξαιείπνληαη φια ηα
ππφινηπα πέξαλ ηνπ δεχηεξνπ δεθαδηθά ςεθία.
Παξάδεηγκα:
Μαζεηήο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ έρεη ηνπο παξαθάησ
Γξαπηνχο βαζκνχο:
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Σα Μφξηα ηνπ είλαη:
[(15 + 16 + 17 + 18 ΛΑΤΙΝΙΚΑ) * 2 + (16 * 1,3) + (17 * 0,7)] * 100 = [132 + 20,8 + 11,9] *
100 = 16.470 γηα ζρνιέο ηνπ 1νπ Βπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ.
[(15 + 16 + 17 + 19 Βιολογία ΓΠ) * 2 + (19 * 0,9) + (15 * 0,4)] * 100 = [134 + 17,1 + 6] *
100 = 15.710 γηα ζρνιέο ηνπ 3νπ Βπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ
ηα παξαπάλσ κφξηα πξνζηίζεληαη κφξηα απφ εηδηθά καζήκαηα εθφζνλ ν ππνςήθηνο έρεη
εμεηαζηεί ζ‟ απηά !
Υξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ Μνξίσλ: http://www.pe03.gr/soft/moria-2016/moria-2016.htm
απφ ηνλ Αεκ. παζάξα - ρνιηθφ χκβνπιν Μαζεκαηηθψλ.
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Οδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ
πκπιήξσζε ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ: Μπνξνχκε λα δειψζνπκε: ιεο ηηο ζρνιέο
δχν Πεδίσλ, κε φπνηα ζεηξά ζέινπκε αθφκα θαη αλαθαηεκέλεο απφ ηα δχν Πεδία.
Ση ζεκαίλεη δειψλσ ηηο ζρνιέο; εκαίλεη γξάθσ δίπια ζε θάζε ζρνιή ηνλ αξηζκφ
πξνηίκεζήο κνπ, δειαδή ζηε ζρνιή πξψηεο πξνηίκεζεο ηνλ αξηζκφ 1, ζηε ζρνιή
δεχηεξεο πξνηίκεζεο ηνλ αξηζκφ 2 θ.ν.θ.
Με πνηα θξηηήξηα ζα δηαιέμσ; 1). Σελ Βπηζπκία ζνπ. 2). Σηο Βπαγγεικαηηθέο
πξννπηηθέο ηεο ζρνιήο. 3). Σελ πφιε πνπ βξίζθεηαη, κφλν αλάκεζα ζε νκνεηδείο
ζρνιέο.
Καιφ είλαη λα κελ δηαιέμεηο κε θξηηήξην: Σε θήκε ηεο ζρνιήο, ηε βάζε ηεο
ζρνιήο, ηελ πφιε ηεο ζρνιήο, ηελ επηζπκία άιισλ.
Δχζηνρε Δπηινγή θαη Δπηινγή Πεδίσλ: Βχζηνρε Βπηινγή είλαη ε Βπηινγή πνπ ζε
νδεγεί ζε ζπνπδέο ζχκθσλα κε ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ζνπ αιιά έρεη θαη
ζεηηθέο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
σζηά Κξηηήξηα Δπηινγήο:
Σν πξψην θξηηήξην είλαη ε επηζπκία ζνπ: Ώλ δελ ζνπ αξέζεη ε ρνιή ή δε ζε
ζπγθηλεί ε ηδέα, δε ζα ην πάξεηο «δεζηά» θαη δε ζα γίλεηο θαιφο επηζηήκνλαο θαη θαη‟
επέθηαζε θαιφο επαγγεικαηίαο. Ώπαξαίηεην είλαη, ινηπφλ, λα βξεηο ηη ζνπ αξέζεη.
Σν δεχηεξν θξηηήξην είλαη νη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ηεο ρνιήο:
Τπνζέηνληαο φηη δελ είζαη απφ ηνπο πξνλνκηνχρνπο πνπ ζπνπδάδνπλ απφ hobbie,
θαιφ είλαη ην πηπρίν πνπ ζα πάξεηο απφ ηε ρνιή ζνπ, λα κπνξεί λα ζε «νδεγήζεη»
ζε επάγγεικα.
Σν ηξίην θξηηήξην είλαη ε πφιε ηεο ρνιήο: Σν θξηηήξην απηφ ηζρχεη κφλν ζε
ρνιέο κε ζπλαθέο αληηθείκελν θαη αθνξά ηελ απφζηαζε απφ ηελ νηθνγελεηαθή
εζηία. Ώπηφ δελ είλαη κφλν δηθή ζνπ απφθαζε. Βίλαη απφθαζε φιεο ηεο νηθνγέλεηαο,
γηαηί έρεη επηπηψζεηο ζ‟ φια ηεο ηα κέιε θη φρη κφλν νηθνλνκηθέο.
Σα Λάζνο Κξηηήξηα Δπηινγήο:
Ζ βάζε ηεο ρνιήο: Αελ είλαη ζσζηφ θξηηήξην ε βάζε κηαο ρνιήο, γηαηί εθθξάδεη
ηε δήηεζε πνπ έρνπλ νη ζέζεηο ηεο θη φρη αλ ζνπ ηαηξηάδεη. Κάπνηνο, γηα παξάδεηγκα,
πνπ δελ ηνπ αξέζεη ε ηερλνινγία, ζα πξέπεη λα ζθεθζεί πνιχ πξηλ λα δειψζεη ηηο
ρνιέο ηεο Πιεξνθνξηθήο, θη αο έρνπλ πςειή βάζε, επεηδή δελ ηνπ ηαηξηάδνπλ.
Ζ θήκε ηεο ρνιήο: Ώλ κηα ρνιή έρεη θαιή θήκε, δε ζεκαίλεη φηη καο ελδηαθέξεη
ην αληηθείκελφ ηεο. Μπνξεί λαη, κπνξεί φρη. Ώπηφ φκσο δελ απνηειεί θξηηήξην
επηινγήο.
Ζ πφιε ηεο ρνιήο: Πνιιέο ρνιέο κε ελδηαθέξνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ έρνπλ
ηδηαίηεξα ρακειή βάζε, γηαηί βξίζθνληαη ζε κηθξέο επαξρηαθέο πφιεηο. Έρνπκε ηελ
αίζζεζε, φρη ηε βεβαηφηεηα, φηη, αλ νη ίδηεο ρνιέο βξίζθνληαλ πην «θεληξηθά», ζα
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ήηαλ κεγαιχηεξε ε δήηεζή ηνπο. Ώληίζεηα, ππάξρνπλ ρνιέο πνπ θεξδίδνπλ ηνπο
θνηηεηέο ηνπο, κφλν θαη κφλν γηαηί βξίζθνληαη ζε κεγάιεο πφιεηο, π.ρ. ζηελ Ώζήλα ή
Θεζζαινλίθε. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά πνιινί ππνςήθηνη ζέινπλ λα πεξάζνπλ ζε κηα
ρνιή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, γηαηί δε ζέινπλ ηε κεηαθίλεζε, βάδνληαο ζε
δεχηεξε κνίξα ην αληηθείκελν ζπνπδψλ. Ώπηφ δελ είλαη ζσζηφ, γηαηί ην πηπρίν είλαη
θάηη πνπ καο ζπλνδεχεη ζε φιε καο ηελ δσή, ελψ ν ηφπνο θνίηεζεο είλαη θάηη
πξνζσξηλφ, γηα 4 – 5 ρξφληα.
Οη επηζπκίεο άιισλ: Πνιιέο θνξέο νη ππνςήθηνη δέρνληαη πηέζεηο απφ ηνλ
θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν γηα ηελ επηινγή θάπνησλ ρνιψλ, πνπ θαηά ηελ γλψκε ηνπ
πεξίγπξνπ απνηεινχλ θαιή επηινγή. Έρνπκε δεη έηζη αλζξψπνπο λα κελ γίλνληαη
θαινί επαγγεικαηίεο γηαηί, αθνινπζψληαο επηζπκίεο άιισλ, νδεγήζεθαλ ζε ζπνπδέο
πνπ δελ ηνπο ελδηέθεξαλ.
Σα κφξηα πνπ έρνπκε: Δ ζθέςε «δελ κπνξψ λα θηάζσ ρνιή κε ηφζν ςειή βάζε»
κπνξεί λα απνδεηρζεί νδπλεξφ ιάζνο, αλ νη βάζεηο πέζνπλ. Δ αληίζεηή ηεο ζθέςε
«είκαη πνιχ θαιφο γηα λα δειψζσ Σ.Β.Ε.» κπνξεί επίζεο λα απνβεί νιέζξηα, αλ νη
βάζεηο αλέβνπλ.
ηξαηησηηθέο ζρνιέο: Με ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα γίλεη ε επηινγή
ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ γηαηί έρνπλ θάπνηεο ηδηνκνξθίεο. Σφζν ε θνίηεζε ζ‟ απηέο ηηο
ζρνιέο φζν θαη ε επαγγεικαηηθή δσή ησλ απνθνίησλ ηνπο απαηηεί πεηζαξρία θη
αλεθηηθφηεηα ζηελ ζπκβίσζε. Καιφ είλαη λα ιάβεηο ππ‟ φςηλ ζνπ φηη αξθεηνί
επηηπρφληεο ζηηο ζρνιέο απηέο, εγθαηαιείπνπλ ηελ ζρνιή ηνπο απφ ηνλ πξψην ρξφλν
θνίηεζεο. Ώπηά ηζρχνπλ, ζε έλα βαζκφ, θαη ζηηο ζρνιέο ηεο Ώζηπλνκίαο.
πκπιήξσζε:
1. ε έλα έληππν κεραλνγξαθηθφ δειηίν επέιεμε, ηζεθάξνληαο – ππνγξακκίδνληαο, ηηο
ζρνιέο πνπ ζε ελδηαθέξνπλ. Έιεγμε αλ έρεηο δηθαίσκα λα δειψζεηο ηα πεδία απηά.
.
2. Ώλαδήηεζε πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζρνιέο πνπ επέιεμεο, ζην εζσηεξηθφ ηεο Πχιεο
Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (www.mysep.gr) ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ
ηκήκαηνο ή ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ.
.
3. πδήηεζε κε ηνπο νηθείνπο ζνπ, ηνπο ππεχζπλνπο ζην ΚΒ.Τ.Π. ηεο Πεξηνρήο
ζνπ, κε επαγγεικαηίεο θιπ, γηα ηηο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ
απνθνίησλ θάζε ζρνιήο.
.
4. Τπνγξάκκηζε κε έγρξσκν καξθαδφξν ηηο ζρνιέο πνπ ζε ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν
θαη πνπ ζεσξείο φηη ζε νδεγνχλ ζε ειθπζηηθφ, γηα ζέλα, επάγγεικα, αιιά θαη κε
πξννπηηθέο απνθαηάζηαζεο.
.
5. Να ιάβεηο ππ‟ φςηλ ζνπ φηη ην επάγγεικα ην δηαιέγεηο γηα ζέλα θη φρη γηα ηνπο
άιινπο.
.
6. ΜΔΝ επεξεάδεζαη ζε θακία πεξίπησζε απφ ηηο βάζεηο εηζαγσγήο ζηηο ζρνιέο.
.
7. Εεξάξρεζε ηηο ζρνιέο πνπ ζε ελδηαθέξνπλ, ζεκεηψλνληαο δίπια ηνπο έλαλ αξηζκφ.
.
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8. Έιεγμε ηελ ζεηξά πνπ πξνέθπςε ζην πξφρεηξν έληππφ ζνπ. Ώλ έρεηο ακθηβνιίεο,
εξγάζνπ μαλά ζχκθσλα κε ην 3ν βήκα.
.
9. Ώληέγξαςε ηνπο αξηζκνχο πξνηίκεζεο ζην Μεραλνγξαθηθφ ζνπ θαη είζαη έηνηκνο.
.
11. Ώλ ζέιεηο ηψξα λα δηεξεπλήζεηο ηηο πηζαλφηεηεο εηζαγσγήο ζνπ ζηηο ζρνιέο πνπ
επέιεμεο, κπνξείο ηψξα λα αληηπαξαβάιεηο ηελ ζεηξά ηεξάξρεζεο κε ηα ζηαηηζηηθά
ησλ βάζεσλ εηζαγσγήο, ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ.
πρλέο εξσηήζεηο:
Πνηνη έρνπλ δηθαίσκα λα θαηαζέζνπλ Μεραλνγξαθηθφ; α). Γηα ην 90% ησλ
ζέζεσλ. ζνη έδσζαλ θέηνο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο, είηε είλαη απφθνηηνη
πξνεγνχκελσλ εηψλ είηε ηειεηφθνηηνη. β). γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ. Οη απφθνηηνη ηνπ
ηειεπηαίνπ ελφο έηνπο, νη νπνίνη δελ έδσζαλ θέηνο Παλειιήληεο Βμεηάζεηο, αιιά
είλαη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ Γεληθνχ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.
Πφηε θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ην Μεραλνγξαθηθφ; πλήζσο ηέιε Ενπλίνπ κε
αξρέο Ενπιίνπ.
Πφζσλ Πεδίσλ ηηο ρνιέο κπνξψ λα δειψζσ; Μπνξείο λα δειψζεηο φιεο ηηο
ζρνιέο απφ δχν Πεδία, κε φπνηα ζεηξά ζέιεηο, αθφκα θη αλαθαηεκέλεο απφ ηα δχν
Πεδία. Φπζηθά κπνξείο λα δειψζεηο κεξηθέο απφ ηηο ρνιέο ελφο κφλν Πεδίνπ.
Αλ έρσ 16.500 κφξηα πεξλάσ ζην Παηδαγσγηθφ Θεζζαινλίθεο έηζη θη αιιηψο;
Γηα λα ζπκβεί απηφ ζα πξέπεη λα ζπκβνχλ ηα εμήο: Θα πξέπεη λα ην έρεηο δειψζεη, λα
κελ έρεηο δειψζεη άιιε ρνιή κε κηθξφηεξε βάζε εηζαγσγήο πξηλ ην Παηδαγσγηθφ
Θεζζαινλίθεο θαη ε θεηηλή βάζε εηζαγσγήο λα κελ μεπεξάζεη ηα 16.500 κφξηα.
Πξφζεμε! δελ κπνξείο λα πεξάζεηο ζε ρνιή πνπ δελ έρεηο δειψζεη ζην
Μεραλνγξαθηθφ ζνπ.
Ση ζεκαίλεη δειψλσ κηα ρνιή; εκαίλεη φηη πιεθηξνινγείο δίπια ζηε
ζπγθεθξηκέλε ρνιή έλαλ αξηζκφ πνπ δείρλεη ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ζνπ, π.ρ. 1,2,3
θ.η.ι.
Ση αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηα εηδηθά Μαζήκαηα; Ώλ ε ρνιή πνπ ζε ελδηαθέξεη
απαηηεί ηελ εμέηαζε ζε έλα Βηδηθφ Μάζεκα, πξέπεη νπσζδήπνηε λα «πιάζεις»
ηνπιάρηζηνλ ηελ βάζε ζ‟ απηφ, δειαδή 10 ζηα 20. Αηαθνξεηηθά δελ κπνξείο λα είζαη
ππνςήθηνο γη‟ απηήλ. Ώλ ε ρνιή απαηηεί ηελ εμέηαζε ζε δχν Βηδηθά Μαζήκαηα, ηφηε
πξέπεη λα «πιάζεις» ηνπιάρηζηνλ ηε βάζε ζε θαζέλα απφ ηα δχν.
Με πνηνλ ζπληειεζηή πνιιαπιαζηάδεηαη ν βαζκφο ηνπ Δηδηθνχ Μαζήκαηνο θαη ηη
γίλεηαη αλ ηα Δηδηθά Μαζήκαηα είλαη παξαπάλσ απφ έλα; Ώλ ηα Βηδηθά
Μαζήκαηα είλαη παξαπάλσ απφ έλα, ηφηε, αθνχ έρεηο «πηάζεη» ηνπιάρηζηνλ ηε βάζε
θαη ζηα δχν, βγάδεηο ην κέζν φξν ηνπο θη απηφο είλαη ν βαζκφο ηνπ Βηδηθνχ
Μαζήκαηνο. Ώλ ην Βηδηθφ Μάζεκα είλαη έλα, πξνθαλψο δε ρξεηάδεηαη λα βγάιεηο
κέζν φξν. Γηα λα βξεηο ηα κφξηα πνπ παίξλεηο απφ ην Βηδηθφ Μάζεκα,
πνιιαπιαζηάδεηο ην βαζκφ ηνπ κε ην ζπληειεζηή 2: α). γηα ηα ηκήκαηα θαη ηηο
θαηεπζχλζεηο μέλσλ θηινινγηψλ, ην ηκήκα Μεηάθξαζεο θαη Αηεξκελείαο ηνπ Ενλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ ή Αηεξκελείαο ηνπ ηκήκαηνο Ξέλσλ Γισζζψλ ηνπ ίδηνπ
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Παλεπηζηεκίνπ. β). γηα ηα ηκήκαηα πνπ απαηηνχληαη ηα Βηδηθά Μαζήκαηα «ειεχζεξν
θαη γξακκηθφ ζρέδην» ή «αξκνλία θαη έιεγρνο κνπζηθψλ αθνπζηηθψλ ηθαλνηήησλ».
γ). γηα ηα Σ.Β.Φ.Ώ.Ώ. κε ην ζπληειεζηή 1: γηα φια ηα ππφινηπα ηκήκαηα πνπ
απαηηνχλ Βηδηθφ Μάζεκα.
Γειαδή ζα έρσ άιια κφξηα γηα ηηο ρνιέο ηνπ 2νπ πεδίνπ θαη άιια γηα ηελ
Αξρηηεθηνληθή; Ώθξηβψο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Ώξρηηεθηνληθή ζα έρεηο ηα
κφξηα ηνπ 2νπ πεδίνπ ζπλ ηα κφξηα ηνπ ρεδίνπ.
Αλ έρσ εμεηαζηεί ζε δχν μέλεο γιψζζεο, πνηνο βαζκφο ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ
εηζαγσγή ζε ηκήκαηα πνπ απαηηνχλ εμέηαζε ζε κία απφ ηηο 4 μέλεο γιψζζεο;
Λακβάλεηαη ππφςε ε μέλε γιψζζα ζηελ νπνία πήξεο ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ.
Οη ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο δελ έρνπλ Δηδηθά καζήκαηα; Οη
ηξαηησηηθέο ρνιέο έρνπλ Πξνθαηαξθηηθέο Βμεηάζεηο, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ παίξλεηο
βαζκφ (πνπ ζνπ δίλεη κφξηα), απιά ηηο πεξλάο ή φρη. Ώλ δελ πεξάζεηο ηηο
Πξνθαηαξθηηθέο Βμεηάζεηο, δε ζα ιεθζεί ππ‟ φςηλ ε ηπρφλ δήισζή ηνπο, θαηά ηελ
επεμεξγαζία ηνπ κεραλνγξαθηθνχ απφ ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ.
Έρσ δειψζεη ην ηκήκα Μαζεκαηηθψλ Θεζζαινλίθεο 15ε επηινγή. Αλ θάπνηνο
άιινο ππνςήθηνο ην έρεη δειψζεη 1ε επηινγή επλνείηαη; Βπλνείηαη απηφο απφ ηνπο
δχν πνπ έρεη πεξηζζφηεξα κφξηα. Ώλ εζχ έρεηο ηα πεξηζζφηεξα κφξηα απφ ηνλ άιινλ
ππνςήθην, εζχ ζα πάξεηο ηε ζέζε.
Θέισ λα δειψζσ ηηο ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο, αιιά δελ έρσ θάλεη
αίηεζε θαη δήισζε πξνηίκεζεο ην Φεβξνπάξην. Μπνξψ λα ηηο δειψζσ ηψξα;
Μπνξείο. Ώξθεί λα έζηεηιεο ηα δηθαηνινγεηηθά ζνπ ζηηο ζρνιέο κέζα ζηηο πξνζεζκίεο
πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο ησλ ζρνιψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα
ΣΒΦΏΏ.
Με ηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ηζρχεη ην ίδην; Ναη. ‟ απηέο κπνξείο λα
εηζαρζείο ΚΏΕ κε ην απνιπηήξηφ ζνπ, ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε πνπ εθδίδνπλ θάζε
ρξφλν.
Ση γίλεηαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κε άιινπο ζπλππνςήθηνπο; ε πεξίπησζε
ηζνβαζκίαο δχν ή πεξηζζνηέξσλ ππνςεθίσλ ζηελ ηειεπηαία ζέζε εηζαθηέσλ θάπνηνπ
ηκήκαηνο, πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη κεγαιχηεξν βαζκφ πξφζβαζεο θαη, αλ ππάξρεη
θαη εδψ ηζνβαζκία, πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκψλ ζηα δχν
καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηνπ Βπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ ζην νπνίν αλήθεη ε
ζπγθεθξηκέλε ρνιή. Ώλ θαη πάιη ππάξρεη ηζνβαζκία, κπαίλνπλ φινη νη
ηζνβαζκνχληεο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζεηξά πνπ δήισζε ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ν
θαζέλαο απφ ηνπο ηζνβαζκνχληεο. Δ ζεηξά πξνηίκεζεο ιακβάλεηαη ππφςε σο ηξίην
θαηά ζεηξά θξηηήξην κφλν ζηηο ηξαηησηηθέο θαη Ώζηπλνκηθέο ρνιέο.
Με ηα κφξηα πνπ έρσ πεξλάσ ζε πνιιέο ρνιέο. ε πνηα ηειηθά ζα πεξάζσ; Ώπ‟
φιεο ηηο ζρνιέο ηε βάζε ησλ νπνίσλ «πηάλεηο», ζα πεξάζεηο ζ‟ απηήλ πνπ έρεηο
δειψζεη πξψηε ζην Μεραλνγξαθηθφ ζνπ.
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Αλ θάλσ ιάζνο αξηζκεηηθφ ζηε δήισζε, δειαδή δειψζσ δχν θνξέο ηνλ αξηζκφ
2 ή παξαιείςσ ηνλ αξηζκφ 3 ηη γίλεηαη; Σα ιάζε απηά ηα βξίζθεη ν ππνινγηζηήο ηελ
ψξα πνπ πεξλάο ηηο πξνηηκήζεηο ζνπ θαη είζαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ δηφξζσζε ηνπο
πξηλ ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηνπ.
Πψο μέξσ φηη πξάγκαηη νη ρνιέο δειψζεθαλ κε ηε ζεηξά πνπ ήζεια; Πξηλ ηελ
νξηζηηθή ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ, δίλεηαη απφ ην ζχζηεκα ε δπλαηφηεηα
ειέγρνπ θαη δηφξζσζεο.
Δίκαη απφθνηηνο, έδσζα θαη θέηνο εμεηάζεηο. Μπνξψ λα θαηαζέζσ
Μεραλνγξαθηθφ θαη γηα ην 90% ησλ ζέζεσλ, κηα θαη έδσζα θέηνο εμεηάζεηο, θαη
γηα ην 10% κηα θαη είκαη απφθνηηνο πξνεγνχκελνπ έηνπο; Ώπηφ δελ γίλεηαη. Ώθνχ
ζπκκεηείρεο ζηηο θεηηλέο Παλειιαδηθέο, νη πεξζηλνί ζνπ βαζκνί έρνπλ
αληηθαηαζηαζεί ζηνλ Δ/Τ ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο. Άξα δελ έρεηο κφξηα απφ
πξνεγνχκελε ρξνληά γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ.
Πξέπεη λα κειεηήζσ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ βάζεσλ εηζαγσγήο ησλ
ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ κνπ; ε θακία
πεξίπησζε νη βάζεηο εηζαγσγήο (δειαδή ε βαζκνινγία ηνπ ηειεπηαίνπ εηζαγφκελνπ)
δελ απνηεινχλ θξηηήξην επηινγήο ή κε θάπνηαο ζρνιήο. Βίλαη ιάζνο ε ζπκπιήξσζε
ηνπ κεραλνγξαθηθνχ λα εδξάδεηαη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία βάζεσλ πξνεγνχκελσλ
εηψλ. Δ γλψζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη απαξαίηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα θνίηεζεο
ζνπ ζην Λχθεην, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεηο ηελ πξνζπάζεηα ζνπ, λα βάιεηο ηνλ
„„πήτη‟‟ φζν γίλεηαη πην ςειά. Γηα απηφ θαη κφλν ην ιφγν παξαηίζεληαη ζηελ ζρεηηθή
Αηαδηθηπαθή Πχιε πνπ δηαηεξνχλ νη ζπγγξαθείο http://www.mysep.gr/?cat=138, ζην
ζηάδην απηφ κφλν ζχγρπζε πξνθαιεί θαη ηίπνηε άιιν. Καη επεηδή νη εμεηάζεηο
ηειείσζαλ ε γλψζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, πιένλ δελ ζνπ είλαη απαξαίηεηεο.
πκπιεξψλεηο ην κεραλνγξαθηθφ ζνπ, ζαλ λα έγξαθεο ζε φια ηα καζήκαηα είθνζη
(20) ή κε ηελ ππφζεζε φηη είρεο θιεζεί λα ην ζπκπιεξψζεηο ην κήλα Μάξηην φπσο
γηλφηαλ παιηφηεξα, πνιχ πξηλ ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο.
Τπάξρεη θάπνηα Γεκφζηα δνκή λα έξζσ ζε επαθή κε έλαλ χκβνπιν
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ λα κε βνεζήζεη ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ
Μεραλνγξαθηθνχ; Φπζηθά. ε θάζε πεξηθέξεηα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα Αεκφζην
Κέληξν πκβνπιεπηηθήο & Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΒ.Τ.Π.) ην νπνίν είλαη
ζηειερσκέλν απφ εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζρεηηθή εηδίθεπζε.
θνπφο ησλ ΚΒ.Τ.Π. είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε θαη βνήζεηα ησλ καζεηψλ θαη
γεληθφηεξα ησλ λέσλ έσο 24 εηψλ, ζε θάζε ζηάδην ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη
επαγγεικαηηθήο ζνπ αλάπηπμεο. Μπνξείο λα ην επηζθεθηείο, φρη κφλν θαηά ηελ
δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ, αιιά θάζε θνξά πνπ έλα δήηεκα
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζε πξνβιεκαηίδεη.
ηα ΚΒΤΠ ζνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπδεηήζεηο κε έλαλ χκβνιν
Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, λα θαηαλνήζεηο ηηο θιήζεηο, ηηο αμίεο θαη ηα
ελδηαθέξνληα ζνπ θαη λα έρεηο ππνζηήξημε ζε θάζε ζηάδην κεηάβαζεο ή απνθάζεσλ
πνπ θαιείζαη λα πάξεηο θαη κάιηζηα ΓΧΡΔΑΝ.
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πρλά ιάζε:
Θέισ λα πεξάζσ ζε Παλεπηζηήκην γηαηί είλαη θαιχηεξα απφ ηα Σ.Δ.Η. Ώπηφ δελ
είλαη γεληθά ζσζηφ. Βμαξηάηαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιέο πνπ ζπγθξίλνπκε.
Μπνξεί έλα παλεπηζηήκην ηκήκα λα κελ έρεη θαιέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο, ελψ
έλα ηερλνινγηθφ ηκήκα κπνξεί λα έρεη άξηζηεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο.
Έρσ 16.000 κφξηα, άξα, ζχκθσλα κε ηηο πεξζηλέο βάζεηο, πεξλάσ ζηελ ηάδε
ρνιή πνπ είρε 15.995 κφξηα. Ώπηέο είλαη νη πεξζηλέο βάζεηο. Οη θεηηλέο βάζεηο
κπνξεί λα έρνπλ πνιχ κεγάιε δηαθνξά αθφκε θαη 2.000 κφξηα πάλσ ή θάησ. Ώπηφ
εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ δπζθνιίαο ησλ ζεκάησλ, αιιά θαη απφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ
ππνςεθίσλ, νη νπνίεο κεηαβάιινληαη απφ ρξνληά ζε ρξνληά.
Γπζηπρψο δελ πήγα θαιά θέηνο. Θα μαλαδψζσ Παλειιήληεο Δμεηάζεηο ηνπ
ρξφλνπ, νπφηε δελ έρεη λφεκα λα δψζσ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην Μεραλνγξαθηθφ.
Κάζε πξάγκα ζηνλ θαηξφ ηνπ. Σψξα ζα θηηάμεηο ζσζηά ην Μεραλνγξαθηθφ ζνπ, ζα
ην θαηαζέζεηο ειεθηξνληθά θαη ην επηέκβξην ζα δεηο ζε πνηα ρνιή ζα πεξάζεηο θη
αλ δελ ζνπ αξέζεη, αθνχ πξψηα γξαθηείο ζηελ ρνιή, πνπ πέηπρεο, απνθαζίδεηο αλ
ζα μαλαδψζεηο.
Δπεηδή έρσ ιίγα κφξηα, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα πεξάζσ ζε θαιή ρνιή.
Πξφζεμε ηα κηθξά „„διαμάνηια‟‟ πνπ ππάξρνπλ θαη έρνπλ θαιέο επαγγεικαηηθέο
πξννπηηθέο. πλήζσο είλαη Σ.Β.Ε. ζε κηθξέο επαξρηαθέο πφιεηο, ηα νπνία φκσο έρνπλ
ζεηηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο.
Αθνχ δελ κπνξψ λα «πηάζσ» Παλεπηζηήκην ζα δειψζσ κφλν Σ.Δ.Η. Αλ ηα βάισ
πξψηα -πξψηα, ζα έρσ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πεηχρσ. Αελ έρεη ζεκαζία ε
ζεηξά πξνηίκεζεο ηεο ρνιήο, παξά κφλν ζηηο ηξαηησηηθέο θαη Ώζηπλνκηθέο θαη
απηφ κφλν ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο. ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο δελ έρεη ζεκαζία
αλ έρνπκε βάιεη πξψηε ή δέθαηε ηε ρνιή, αιιά κφλν αλ έρνπκε ηα κφξηα γηα λα
«κπνχκε» ζηε ρνιή θαη δελ έρνπκε βάιεη άιιε ρνιή κε ιηγφηεξα κφξηα πξηλ απφ
απηήλ.
Δπηπρψο πήγα θαιά θη έηζη δε ρξεηάδεηαη λα δειψζσ θαζφινπ Σ.Δ.Η. Σν ζσζηφ
είλαη λα δειψζεηο θαη ηερλνινγηθά ηκήκαηα γηαηί δελ μέξεηο ηη κπνξεί λα ζπκβεί κε
ηηο βάζεηο, πνπ θάζε ρξφλν απμνκεηψλνληαη.
Οη θαιέο ρνιέο έρνπλ πςειή βάζε. Οη ρνιέο κε ρακειή βάζε δελ είλαη θαιέο.
Οη βάζεηο εθθξάδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ησλ ζέζεσλ θάζε ρνιήο. Ώλ κηα
ρνιή έρεη ιίγεο ζρεηηθά ζέζεηο, αιιά ηελ δειψλνπλ πνιινί ππνςήθηνη, ηφηε έρεη
πςειή βάζε. Ώπηφ δελ ζεκαίλεη φηη έρεη θαιέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ή φηη
εζέλα ζ‟ αξέζεη.
Σειηθά νη ρνιέο κε Δπαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο είλαη νη ρνιέο ηεο
Πιεξνθνξηθήο. Απηέο ζα δειψζσ. Μφλν αλ ζ‟ αξέζνπλ. Ώλ δελ ζ‟ αξέζεη ε
Πιεξνθνξηθή θαη παξ‟ φια απηά πεξάζεηο ζε κηα ρνιή Πιεξνθνξηθήο, ππάξρνπλ
πνιιέο πηζαλφηεηεο λα γίλεηο θαθφο επαγγεικαηίαο θαη λα είζαη έλαο άλεξγνο
πηπρηνχρνο Πιεξνθνξηθήο. Ώζθαιή θξηηήξηα επηινγήο είλαη: 1. Δ επηζπκία ζνπ 2. Οη
επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ηεο ρνιήο 3. Δ πφιε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρνιή.
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Πήγα πην θαιά απ’ φηη πεξίκελα. Αληί γηα Βηνινγηθφ ζα δειψζσ Ηαηξηθή.
Ώιιάδεηο ζηφρν έηζη. Γηα άιιε ρνιή πήγαηλεο θη αιινχ ζα βξεζείο. Μήπσο ήζειεο
εμ αξρήο Εαηξηθή, αιιά δελ ην έιεγεο, γηαηί ήηαλ άπηαζην φλεηξν; ‟ απηή ηελ
πεξίπησζε θαιά θάλεηο. Ώλ φκσο ζνπ πξνέθπςε ηψξα, απφ ηελ πίεζε ηνπ θνηλσληθνχ
πεξίγπξνπ, γηα λα κελ πάεη ζηξάθη ην 19, ηφηε κήπσο θάλεηο ιάζνο;
Δίρα ηα κφξηα γηα λα πεξάζσ ζην Μαζεκαηηθφ ηεο Αζήλαο, αιιά δελ πέξαζα.
Γηαηί; Μπνξεί λα κελ ην είρεο δειψζεη. Αελ γίλεηαη λα πεξάζεηο ζε κηα ρνιή πνπ
δελ έρεηο δειψζεη. Μπνξεί λα είρεο δειψζεη πξηλ κηα άιιε ρνιή κε ρακειφηεξε
βάζε θαη λα πέξαζεο ζ‟ απηήλ. Ώλ πξνηηκνχζεο ην Μαζεκαηηθφ ηεο Ώζήλαο, ηφηε
έθαλεο ιάζνο ζηε δήισζε πξνηίκεζεο.
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1ν ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ

ΏΝΘΡΧΠΕΣΕΚΒ, ΝΟΜΕΚΒ ΚΏΕ
ΚΟΕΝΧΝΕΚΒ ΒΠΕΣΔΜΒ
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ρνιέο & Σκήκαηα 1ν Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ
Παλεπηζηήκηα

Εζηνξίαο, Ώξραηνινγίαο & Αηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Ώγαζψλ (Καιακάηα)

Ώγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Ώζήλα)

Εζηνξίαο, Ώξραηνινγίαο & Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο (ΐφινο)

Ώγγιηθήο Γιψζζαο & Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Εηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Ώζήλα)

Ώξρεηνλνκίαο, ΐηβιηνζεθνλνκίαο θαη Μνπζεηνινγίαο (Κέξθπξα)

Εηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε)

ΐαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Ώλαηνιηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε)

Κηλεκαηνγξάθνπ (Θεζζαινλίθε) (θ΄2ν,3ν ,4ν,5ν)

Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Κνηλσληθήο & Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Κφξηλζνο) (θ΄ 4ν )

Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Ώζήλα)

Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο & Εζηνξίαο (Μπηηιήλε)

Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Ώζήλα)

Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο (Ώζήλα)

Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Κνηλσληθήο Αηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο (Κνκνηελή) – Κνηλσληθήο
Αηνίθεζεο

Γιψζζαο, Φηινινγίαο & Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ
(Κνκνηελή)

Κνηλσληθήο Αηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο (Κνκνηελή) – Πνιηηηθήο
Βπηζηήκεο

Αεκνζηνγξαθίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Βπηθνηλσλίαο (Θεζζαινλίθε)

Κνηλσληθήο Θενινγίαο (Ώζήλα)

Αηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθνχ Πεξηβάιινληνο & Νέσλ Σερλνινγηψλ
(Ώγξίλην) (θ΄ 5ν)

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Ώζήλα)

Αηεζλψλ & Βπξσπατθψλ πνπδψλ (Πεηξαηάο)

Κνηλσληνινγίαο (Ώζήλα)

Αηεζλψλ & Βπξσπατθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ (Ώζήλα)

Κνηλσληνινγίαο (Μπηηιήλε)

Βθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 4ν)

Κνηλσληνινγίαο (Ρέζπκλν)

Βιιεληθήο Φηινινγίαο (Κνκνηελή)

Μεζνδνινγίαο, Εζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο Βπηζηήκεο (Ώζήλα) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Βπηθνηλσλίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Βλεκέξσζεο (Ώζήλα)

Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ (Ρφδνο)

Βπηθνηλσλίαο & Μέζσλ Πνιηηηζκνχ (Ώζήλα)

Μνπζηθήο Βπηζηήκεο & Σέρλεο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο & Ώζιεηηζκνχ (Ώζήλα) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Ώζήλα) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο & Ώζιεηηζκνχ (Θεο/λίθε) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο & Ώζιεηηζκνχ (Κνκνηελή) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Κέξθπξα) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο & Ώζιεηηζκνχ (έξξεο) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Ννκηθήο (Ώζήλα)

ν

ν

ν

ν

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο & Ώζιεηηζκνχ (Σξίθαια) (θ΄ 2 ,3 ,4 ,5 )

Ννκηθήο (Θεζζαινλίθε)

Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Ώζήλα)

Ννκηθήο (Κνκνηελή)

Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Ναχπιην)

Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Αηεξκελείαο (Κέξθπξα)

Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Πάηξα)

Πιαζηηθψλ Σερλψλ & Βπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο (Εσάλληλα) (θ΄ 2ν,5ν)

Θεάηξνπ (Θεζζαινλίθε)

Πνηκαληηθήο & Κνηλσληθήο Θενινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Θενινγίαο (Ώζήλα)

Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο & Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (Ώζήλα)

Θενινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο & Εζηνξίαο (Ώζήλα)

Θεσξίαο θαη Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο (Ώζήλα)

Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο (Ρέζπκλν)

Εζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο (Ώζήλα)

Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Αηεζλψλ ρέζεσλ (Κφξηλζνο)

Εζηνξίαο & Ώξραηνινγίαο (Ώζήλα)

Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ (Θεζζαινλίθε)

Εζηνξίαο & Ώξραηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο & Βπηθνηλσλίαο (Μπηηιήλε) (θ΄5ν)

Εζηνξίαο & Ώξραηνινγίαο (Εσάλληλα)

ιαβηθψλ πνπδψλ (Ώζήλα)

Εζηνξίαο & Ώξραηνινγίαο (Ρέζπκλν)

Σερλψλ Ήρνπ & Βηθφλαο (Κέξθπξα) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Εζηνξίαο & Βζλνινγίαο (Κνκνηελή)

Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Ώζηαηηθψλ πνπδψλ (Ώζήλα)

Εζηνξίαο (Κέξθπξα)
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Φηινινγίαο (Ώζήλα)
Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε)
Φηινινγίαο (Εσάλληλα)
Φηινινγίαο (Καιακάηα)
Φηινινγίαο (Πάηξα)
Φηινινγίαο (Ρέζπκλν)
Φηινζνθίαο & Παηδαγσγηθήο & Φπρνινγίαο (Ώζήλα)
Φηινζνθίαο & Παηδαγσγηθήο & Φπρνινγίαο (Εσάλληλα)
Φηινζνθίαο & Παηδαγσγηθήο (Θεζζαινλίθε)
Φηινζνθίαο (Πάηξα)
Φηινζνθηθψλ & Κνηλσληθψλ πνπδψλ (Ρέζπκλν)
Φπρνινγίαο (Ώζήλα) – ΒΚΠΏ

Αζηπλνκηθέο ρνιέο
Ώμησκαηηθψλ Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο (θ΄ 2ν,5ν)
Ώζηπθπιάθσλ (θ΄ 2ν,5ν)
ρνιέο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο
ρνιή Ώλζππνππξαγψλ (θ΄2ν,5ν)
ρνιή Ππξνζβεζηψλ (θ΄ 2ν,5ν)
Σ.Δ.Η.
ΐηβιηνζεθνλνκίαο & πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο (Ώζήλα)
ΐηβιηνζεθνλνκίαο & πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο (Θεζζαινλίθε)
Κνηλσληθήο Βξγαζίαο (Ώζήλα)
Κνηλσληθήο Βξγαζίαο (Δξάθιεην)
Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) (θ΄ 2ν,3ν,4ν,5ν)

Φπρνινγίαο (Ώζήλα) – Πάληεην

Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΒ (Γάθπλζνο) – πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο
Κιεξνλνκηάο ΣΒ (θ΄ 2ν,3ν,5ν)

Φπρνινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ (Ώζήλα) (θ΄ 2ν,5ν)

Φπρνινγίαο (Ρέζπκλν)
ηξαηησηηθέο ρνιέο

Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.)

ηξαηνινγηθφ – ηξαηηση. Ννκ. πκβ. (Ώ) Θεζζαινλίθε

Ώλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο Κξήηεο (Ώ..Σ.Β.Ώ.Ν.) (θ΄ 5ν)

Φπρνιφγσλ (Ώ) Θεζζαινλίθε

Ώλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο Ρφδνπ (Ώ..Σ.Β.Ρ.) (θ΄5ν)

Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο (ΑΔΑ)
Πξφγξακκα Βθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη Φαιηηθήο ΐέιιαο
Εσαλλίλσλ
Πξφγξακκα Βθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη Φαιηηθήο Δξάθιεην
Κξήηεο
Πξφγξακκα Εεξαηηθψλ πνπδψλ Ώζήλαο
Πξφγξακκα Εεξαηηθψλ πνπδψλ ΐέιιαο Εσαλλίλσλ
Πξφγξακκα Εεξαηηθψλ πνπδψλ Δξάθιεην Κξήηεο
Πξφγξακκα Εεξαηηθψλ πνπδψλ Θεζζαινλίθεο
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ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Σα ηκήκαηα Ώγγιηθήο Γιψζζαο & Φηινινγίαο έρνπλ ζθνπφ λα αλαδείμνπλ
επηζηήκνλεο κε γλψζεηο ηεο Ώγγιηθήο θαη ηεο Άγγιν – Ώκεξηθαληθήο γιψζζαο, ηεο
ινγνηερλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, αιιά θαη λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο,
ηεο έξεπλαο, ηεο κεηάθξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
1. Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο: Φηινζνθηθή ρνιή. Βζληθφ
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ (Β.Κ.Π.Ώ.). Παλεπηζηεκηνχπνιε Γσγξάθνπ
157 84 Ώζήλα. web site: http://www.enl.uoa.gr
2. Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο: Φηινζνθηθή ρνιή. Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Ώ.Π.Θ.) Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε.
web site: http://www.enl.auth.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα Ώγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο απαηηείηαη
εμέηαζε ζηα Ώγγιηθά σο εηδηθφ κάζεκα.
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: (4) έηε (8) εμάκελα.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώθαδεκατθφο Λφγνο, Βηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία, ρνιηθή
Φπρνινγία Ώγγιηθή Πεδνγξαθία, Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο, Αηαπνιηηηζκηθή
Βθπαίδεπζε, Ώκεξηθαληθή Πεδνγξαθία, Φσλεηηθή ηεο Ώγγιηθήο, Ώγγιηθή Πνίεζε,
χγρξνλν Ώγγιφθσλν Θέαηξν, Γισζζηθή Ώλάπηπμε θαη Γισζζηθέο Απζθνιίεο,
Θεσξία ηεο Μεηάθξαζεο, Μεηαθνξά θαη Μεηαθνξηθφηεηα ηνπ Λφγνπ, Θέκαηα
Ώγγιηθήο χληαμεο, Ώγγιηθή Γιψζζα θαη Φεθηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο, Ώλάιπζε
Γισζζηθήο εκαζίαο, Θεσξία χληαμεο, Μεηάθξαζε θαη Θέακα, Μεηάθξαζε θαη
Πνιηηηθφο Λφγνο, ρεδηαζκφο θαη Ώμηνιφγεζε ζηελ Ξελφγισζζε Βθπαίδεπζε, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ θαιχπηεη ηφζν ηα πεδία ηεο
ζεσξεηηθήο θαη εθαξκνζκέλεο γισζζνινγίαο - ηδηαίηεξα δε ηεο δηδαθηηθήο ηεο
αγγιηθήο σο μέλεο γιψζζαο - φζν θαη ηα πεδία ηεο ινγνηερλίαο ησλ αγγιφθσλσλ
ιαψλ, ηεο ζπγγξαθηθήο θαη ηεο κειέηεο ηνπ πνιηηηζκνχ, ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ
επίπεδν. Αίλεη ηελ δπλαηφηεηα θαηά ηα δχν πξψηα έηε παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ
απφ άιια ηκήκαηα ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο. Έηζη κπνξεί θάπνηνο λα επηιέμεη
καζήκαηα απφ δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο (παηδαγσγηθά, ηζηνξία, ειιεληθή ή μέλε
θηινινγία, ςπρνινγία, θ.ά.), ή λα επηθεληξσζεί θαη λα εηδηθεπηεί ζε έλα απφ ηα
παξαπάλσ αληηθείκελα. Σν ηκήκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο κεηά ην Α΄
εμάκελν ζπνπδψλ κε ηελ επηινγή κηαο απφ ηηο δχν Καηεπζχλζεηο πνπδψλ: α).
Γιψζζαο - Γισζζνινγίαο ή β). Λνγνηερλίαο-Πνιηηηζκνχ. Δ θαηεχζπλζε Γιψζζαο
- Γισζζνινγίαο επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ηεο κεηάθξαζεο
(αγγιηθή - ειιεληθή γιψζζα) θαη ηεο ζεσξεηηθήο θαη εθαξκνζκέλεο γισζζνινγίαο,
ελψ ηεο θαηεχζπλζεο Λνγνηερλίαο - Πνιηηηζκνχ επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηεο
αγγιφθσλεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ζεσξίαο θαη θξηηηθήο ηεο
ινγνηερλίαο θαη ηεο ζπγθξηηηθήο ινγνηερλίαο.
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Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Ώ.Π.Θ. επηδηψθεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ
θαη δεμηνηήησλ ζηνπο ηνκείο: α). εκβάζπλζε ζηε κειέηε ηεο γιψζζαο θαη ηεο
γισζζνινγίαο, β). δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο σο μέλεο γιψζζαο, γ). κειέηε ηεο
αγγιηθήο θαη ηεο ακεξηθαληθήο ινγνηερλίαο θαη ησλ αγγιφθσλσλ πνιηηηζκψλ θαη δ).
ζεσξία θαη πξαθηηθή ηεο κεηάθξαζεο. Σα καζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά,
ππνρξεσηηθά κε επηινγή θαη ειεχζεξεο επηινγήο. Μεξηθά απφ ηα καζήκαηα πνπ
πξνζθέξεη ην ηκήκα είλαη ππνρξεσηηθά, άιια ειεχζεξα επηιεγφκελα θαη άιια
επηιεγφκελα απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο καζεκάησλ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη νη
ζπνπδέο ζην ηκήκα πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν απηφλνκσλ καζεκάησλ ζηα
αθφινπζα γλσζηηθά αληηθείκελα: α). Ώγγιηθή Γιψζζα, β).
Θεσξεηηθή
Γισζζνινγία, γ). Βθαξκνζκέλε Γισζζνινγία δ). Αηαθιαδηθή Γισζζνινγία, ε).
Ώγγιηθή Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφ, ζη). Ώκεξηθαληθή Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφ,
ε). Μεηάθξαζε θαη Αηαπνιηηηζκηθέο πνπδέο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (αθαδ.
έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d2761eeed4f9040f9808d040fa8c5e445
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dce439fdb479c4bf09729d640e2ddbc87
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
12.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4864690

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ πξνζθέξεη πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε δχν
εηδηθεχζεηο: α). Βθαξκνζκέλε γισζζνινγία θαη β). Λνγνηερλία, πνιηηηζκφο θαη
ηδενινγία. Βπίζεο, ην ηκήκα ζπκκεηέρεη ζην δηαπαλεπηζηεκηαθφ πξφγξακκα
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κε ηίηιν Μεηαθξαζηηθέο ζπνπδέο.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε (4)
εηδηθεχζεηο: α). Θεσξεηηθή θαη Βθαξκνζκέλε Γισζζνινγία, β). Αηδαζθαιία ηεο
Ώγγιηθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο, γ). Ώγγιηθή Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφο θαη δ).
Ώκεξηθαληθή Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφο. Βπίζεο, ην ηκήκα ζπκκεηέρεη ζε δχν αθφκα
δηαπαλεπηζηεκηαθά πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ: α). πνπδέο Βπξσπατθήο
Λνγνηερλίαο θαη Πνιηηηζκνχ, β). πνπδέο Αηεξκελείαο θαη Μεηάθξαζεο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ησλ ηκεκάησλ Ώγγιηθήο γιψζζαο θαη θηινινγίαο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, ζηε ηδησηηθή θαη θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε, σο
κεηαθξαζηέο, δηεξκελείο, ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζε ζέζεηο
φπνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο αγγιηθήο γιψζζαο, φπσο ηξάπεδεο, νξγαληζκνχο,
επηρεηξήζεσλ, ζην ηνκέα ησλ εθδφζεσλ, ζηα ΜΜΒ, ηεο πνιηηηζκηθήο δηπισκαηίαο
θαη ζπκβνπιεπηηθήο θαη γεληθφηεξα ζην ρψξν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
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ΑΡΥΔΗΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ
ΜΟΤΔΗΟΛΟΓΗΑ
ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε άξηηα ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ
ηνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεσξία ηνπ βηβιίνπ, ησλ αξρεηαθψλ
ηεθκεξίσλ, ησλ αληηθεηκέλσλ κνπζεηαθήο αμίαο θαη γεληθά ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπλφισλ, ζε ζπκβαηηθή ή ςεθηαθή κνξθή, θαζψο θαη κε ηελ
δεκηνπξγία, νξγάλσζε, ηαμηλφκεζε, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ζπιινγψλ βηβιηαθνχ,
αξρεηαθνχ ή άιιεο κνξθήο πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, επηδηψθεη ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ πάζεο θχζεσο, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ,
βηβιηνζεθψλ, αξρεηαθψλ ππεξεζηψλ, κνπζείσλ, θέληξσλ ηεθκεξίσζεο θαη ππεξεζηψλ
πιεξνθφξεζεο. Πέξαλ ησλ εηδηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ην Σκήκα παξέρεη ζηνπο
θνηηεηέο ηνπ γλψζεηο γεληθήο παηδείαο θαη γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, πνπ ζεσξνχληαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ ζπγθξφηεζε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπο, ηφζν σο επαγγεικαηίεο,
φζν θαη σο εξεπλεηέο ζε ζρεηηθνχο επηζηεκνληθνχο ηνκείο.
1. Σκήκα Αξρεηνλνκίαο θαη Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Μνπζεηνινγίαο: ρνιή

Βπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Πιεξνθνξηθήο. Εφλην Παλεπηζηήκην. Εσάλλε
Θενηφθε 72, 49100, Κέξθπξα. web site: http://tab.ionio.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλάπηπμε θαη Αηαρείξηζε πιινγψλ, Ώλάιπζε θαη
ρεδηαζκφο πζηεκάησλ, Ώξραηνινγία θαη Ώμηνπνίεζε Πνιηηηζκηθνχ Ώγαζνχ,
Διεθηξνληθή Αεκνζίεπζε, Πεγέο Πιεξνθφξεζεο, Πξφηππα Κσδηθνπνίεζεο
αξρεηαθψλ, βηβιηνγξαθηθψλ θαη κνπζεηαθψλ κεηαδεδνκέλσλ, Πξφηππα
Κσδηθνπνίεζεο Αεδνκέλσλ, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Μνπζείσλ, Μεηαδεδνκέλα
ςεθηαθψλ ηεθκεξίσλ, ηαηηζηηθή, πζηήκαηα ζεκαηηθήο Πξφζβαζεο, χλζεζε θαη
Ώμηνπνίεζε Μνπζεηαθψλ Υψξσλ, Βηθνληθά Μνπζεία, Αηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηηο
Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο, Αηαηήξεζε Τιηθνχ, Αηνίθεζε Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ
ζηηο Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο, Αίθηπα Τπνινγηζηψλ, Φεθηαθέο ΐηβιηνζήθεο,
Φπρνινγία θαη πκπεξηθνξά Ώλαγλψζηε, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Ηφλην Παλεπηζηήκην (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2009-10)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d8cc16f2e5f164bbdb1efa4612bd17109

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ Αηαρείξηζε Σεθκεξίσλ
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη Νέεο Σερλνινγίεο.
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε νξγάλσζε, ηαμηλφκεζε, αλαδήηεζε θαη
παξνπζίαζε θάζε είδνπο ζπιινγήο ηεθκεξίσλ, απφ εηαηξηθά αξρεία σο κνπζεηαθέο
εθζέζεηο, απφ παπχξνπο σο νπηηθναθνπζηηθά κέζα, απφ λνκνζεηήκαηα σο
ςπραγσγηθφ πιηθφ, ζε ζπκβαηηθέο ή ςεθηαθέο κνξθέο, θαη λα θαιχςνπλ έλα πνιχ
επξχ θάζκα ζέζεσλ θαη θνξέσλ απαζρφιεζεο.
Οη απφθνηηνη κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
νξγαληζκνχο ή εηαηξείεο, πνπ έρνπλ αλάγθεο ή πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο
πιεξνθφξεζεο, πνπ δηαηεξνχλ δηθφ ηνπο πεξηερφκελν, βηβιηνζήθεο ή αξρεία, ζε
ζπκβαηηθή ή ςεθηαθή κνξθή, θαη γεληθά ζε φπνηνλ ρψξν πξαγκαηνπνηείηαη
ζπγθέληξσζε, ηαμηλφκεζε θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ.
Οη πεξηζζφηεξνη απφθνηηνη θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο ππεξεζίεο ησλ
Γεληθψλ Ώξρείσλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιια αξρεία (παλεπηζηεκίσλ, ηξαπεδψλ θαη
νξγαληζκψλ, δηθαζηεξίσλ, ππνπξγείσλ θαη θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ, εηαηξηψλ, θ.ά.),
ζηηο παληφο είδνπο βηβιηνζήθεο ηεο ρψξαο (Βζληθή ΐηβιηνζήθε, ΐηβιηνζήθε ηεο
ΐνπιήο, βηβιηνζήθεο παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΒΕ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη κνπζείσλ,
δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο, βηβιηνζήθεο ππνπξγείσλ, λνζνθνκείσλ, ηξαπεδψλ θαη άιισλ
νξγαληζκψλ), ζε κνπζεία, ζε θέληξα ηεθκεξίσζεο θαη πιεξνθφξεζεο, εθδνηηθνχο
νίθνπο, θαη ζε έξγα ςεθηνπνίεζεο.

ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ, ΛΑΒΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Σν Σκήκα ΐαιθαληθψλ ιαβηθψλ θαη Ώλαηνιηθψλ πνπδψλ, έρεη σο θχξηα απνζηνιή
λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηε γλψζε γηα ηελ γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ
πνιηηηζκφ ησλ ΐαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Ώλαηνιηθψλ ρσξψλ θαη λα κειεηά θαη λα
αλαπηχζζεη ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ απηψλ κε
ηελ Βιιάδα.
Δ απνζηνιή απηή, κε θεληξηθφ άμνλα ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο πνπ πξνζθέξεη ην
Σκήκα (ΐαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Ώλαηνιηθψλ πνπδψλ), πεξηιακβάλεη ηξία
ζθέιε: Σελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη δηδαζθαιία ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν πνπ
πεξηιακβάλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο επηζηήκεο. Σελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη
δηδαζθαιία ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο,
ηζηνξηθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο. Σελ δηδαζθαιία ΐαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη
Ώλαηνιηθψλ γισζζψλ ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν.
1. Σκήκα Βαιθαληθψλ ιαβηθψλ & Αλαηνιηθψλ πνπδψλ: ρνιή Οηθνλνκηθψλ
θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ. Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Βγλαηίαο 156, 54006
Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.uom.gr/index.php?tmima=8&categorymenu=2
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ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώξρέο Μηθξννηθνλνκηθήο, Βηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή
Βπηζηήκε, Μαζεκαηηθά, Βηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Ώλζξσπνινγία, Βηζαγσγή ζηελ
Εδησηηθή Οηθνλνκηθή θαη ηελ Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Θεσξία Αηεζλψλ ρέζεσλ,
Βηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή, Ώξρέο Μηθξννηθνλνκηθήο, Βπηινγή 1 απφ ηηο 2 γιψζζεο:
Ρσζηθή Γιψζζα, Σνπξθηθή Γιψζζα, Βηζαγσγή ζηηο Ώλαηνιηθέο πνπδέο,
Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Ώλζξσπνινγία, Μηθξννηθνλνκία, πγθξηηηθή Πνιηηηθή,
Κνηλνηηθφ Θεζκηθφ Αίθαην, Βθαξκνζκέλε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, Βζληθά
Κηλήκαηα θαη ζπγθξφηεζε εζληθψλ θξαηψλ ζηα ΐαιθάληα (19νο-20νο αηψλαο),
Βηζαγσγή ζηελ Εδησηηθή Οηθνλνκηθή θαη ηε Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ,
Μαθξννηθνλνκία, Αηεζλείο ρέζεηο ζηελ Ώλ. Βπξψπε θαη Μέζε Ώλαηνιή,
Βζλνγξαθίεο ησλ ΐαιθαλίσλ, Κνηλνηηθφ Οηθνλνκηθφ Αίθαην. Μεζνδνινγία ησλ
Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ, Γιψζζα, Πνιηηηζκφο θαη Βπηθνηλσλία, Αηεζλείο Οξγαληζκνί
θαη Θεζκηθφ Πιαίζην Πξνζηαζίαο ησλ Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ ζηελ Ώ. θαη Ν.Ώ.
Βπξψπε, Οηθνλνκηθά ηεο Μεηάβαζεο ΕΕ, Λανί θαη Εζηνξία ηεο πξψελ Β...Α. θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ζχκθσλα θαη κε ην ηδξπηηθφ ηνπ δηάηαγκα έρεη σο θχξηα
απνζηνιή λα κειεηά ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ
ΐαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Ώλαηνιηθψλ θξαηψλ κε ηελ Βιιάδα θαη λα πξνάγεη ηε
γλψζε γηα ηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ θξαηψλ απηψλ. Δ απνζηνιή
απηή πινπνηείηαη κε ηελ αθφινπζε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ: ηνλ πξψην
θχθιν ζπνπδψλ επηρεηξείηαη ε εμνηθείσζε κε ην γεσγξαθηθφ ρψξν θαη ε απφθηεζε
αξηηφηεηαο γλψζεσλ ζηα βαζηθά ελλνηνινγηθά θαη αλαιπηηθά εξγαιεία ησλ
επηζηεκψλ πνπ δηδάζθνληαη. ηνλ θχθιν απηφ, κε ηελ επηινγή ηεο βαζηθήο γιψζζαο,
νη θνηηεηέο επηιέγνπλ θαηεχζπλζε: Σνπξθηθά (ΐαιθαληθή θαη Ώλαηνιηθή
θαηεχζπλζε) ή Ρσζηθά (ιαβηθή θαηεχζπλζε). Βθαξκφδνληαο απηά ηα εξγαιεία ζηνλ
δεχηεξν θχθιν, νη ζπνπδέο γίλνληαη πην εθαξκνζκέλεο. Οη θνηηεηέο επηιέγνπλ κία
απφ ηηο δχν εηδηθεχζεηο πνπ πξνζθέξνληαη: α). Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο
Δπηρεηξήζεηο, θαη β). Πνιηηηθή θαη Γηεζλείο ρέζεηο.
Παξνπζίαζε ηνπ ηκήκαηνο ΐαιθαληθψλ ιαβηθψλ & Ώλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ
Παλεπηζηήκηνπ Μαθεδνλίαο (ζηηο 03.02.2014)
 https://www.youtube.com/watch?v=oGIEdZPibS4

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (4) πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ: α). Εζηνξία,
Ώλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Ώλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε β).
Αηεζλείο πνπδέο γ). Πνιηηηθέο & Οηθνλνκηθέο πνπδέο χγρξνλεο Ώλαηνιηθήο &
Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο δ). Βπξσπατθέο Πνιηηηθέο Νενιαίαο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζην δεκφζην θαη ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο ηφζν ζηελ Βιιάδα φζν θαη ζην
Βμσηεξηθφ. Βηδηθφηεξα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ: ε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη
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Τπνπξγεία σο ζηειέρε, ζχκβνπινη θαη εκπεηξνγλψκνλεο. ε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο
θαη ηξάπεδεο πνπ αλαπηχζζνπλ επηρεηξεκαηηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην
ρψξν ηεο ΐαιθαληθήο, ηεο Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο θαη ηεο Βγγχο Ώλαηνιήο. ην
Αηπισκαηηθφ ψκα σο κνξθσηηθνί θαη νηθνλνκηθνί αθφινπζνη, εκπεηξνγλψκνλεο. ε
Αηεζλείο Οξγαληζκνχο Ώλάπηπμεο θαη Ώλζξσπηζηηθήο ΐνήζεηαο θαη ζε κε
Κπβεξλεηηθνχο Οξγαληζκνχο, φπσο π.ρ. ε Παξεπμείληα Σξάπεδα, ε Βπξσπατθή
Σξάπεδα Ώλαζπγθξφηεζεο θαη Ώλάπηπμεο, ν Οξγαληζκφο Ώλαζπγθξφηεζεο ησλ
ΐαιθαλίσλ, OXFAM, Γηαηξνί Υσξίο χλνξα, Βπξσπατθή Πξννπηηθή. ε εξεπλεηηθά
ηδξχκαηα ζηελ Βιιάδα θαη ην Βμσηεξηθφ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο
ΐαιθαληθήο, ηεο Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο θαη ηεο Βγγχο Ώλαηνιήο. ηελ Βθπαίδεπζε,
σο εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ δηδαζθαιία καζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.
χκθσλα κε ην Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην Βιιάδνο, νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο
ΐαιθαληθψλ ιαβηθψλ θαη Ώλαηνιηθψλ πνπδψλ (ηεο θαηεχζπλζεο Οηθνλνκηθά θαη
Αηεζλείο Βπηρεηξήζεηο) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, γίλνληαη κέιε ζην
Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εξγαζηνχλ σο
νηθνλνκνιφγνη ή σο ινγηζηέο, αλ απηφ επηζπκνχλ.

ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Σα ηκήκαηα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο έρνπλ σο ζθνπφ λα πξνζθέξνπλ
ζηνπο θνηηεηέο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηε γαιιηθή γιψζζα,
θηινινγία θαη πνιηηηζκφ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο
επηθνηλσλίαο.
1. Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο. Φηινζνθηθή ρνιή.
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 15784
web site: http://www.frl.uoa.gr/
2. Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο. Φηινζνθηθή
Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε,
Θεζζαινλίθε.web site: http://www.frl.auth.gr/

Βζληθφ
Ειίζηα.
ρνιή.
54124

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Παλφξακα Γαιιηθήο Λνγνηερλίαο, Βηζαγσγή ζηελ
Βπξσπατθή Φηινζνθία, Παηδαγσγηθά, Κνηλσληνγισζζνινγία, Πξνζεγγίζεηο ηεο
χγρξνλεο Γαιιίαο κέζα απφ ηα θείκελα, Βηζαγσγή ζηε Θεσξεηηθή Γισζζνινγία,
Γαιιηθή Γξακκαηηθή, Πξαγκαηνινγία, Εζηνξία ηεο Γαιιηθήο Γιψζζαο, Μνξθνινγία,
Πνηεηηθή θαη Μεηάθξαζε, Βθαξκνζκέλε Γισζζνινγία θαη Αηδαζθαιία ησλ
Γισζζψλ, Βηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Αηδαθηηθήο ηεο Γαιιηθήο σο Ξέλεο
Γιψζζαο, Εζηνξία ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο, χγρξνλε Γαιιηθή Λνγνηερλία θαη
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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Μεηάθξαζε, Μεηαθξαζηηθά Βξγαιεία, Σέρλε θαη Κνηλσλία, Μεηάθξαζε θαη
Αηαπνιηηηζκφο, ρεδηαζκφο ηεο Αηδαζθαιίαο ηεο Γαιιηθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο,
πγθξηηηθήο Λνγνηερλία, Γλσζηηθή Γισζζνινγία, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (αθαδ.
έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d3412c451474a4f4c88f0f9799d8a665b
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d5bc1689b61c14b4a8b88d12042eabc2c
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
13.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4864347

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη δχν κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α) Γιψζζα θαη Φηινινγία θαη β) Αηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ
ζηελ Βπξψπε: εθπαίδεπζε ζηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα ησλ
ζρνιηθψλ πιεζπζκψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Angers ηεο Γαιιίαο.
Σν ηκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη επίζεο δχν
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 1α). Γισζζηθέο, Λνγνηερληθέο θαη Αηαπνιηηηζκηθέο
πνπδέο ζην Γαιιφθσλν θαη Βπξσπατθφ Υψξν κε ηξεηο εηδηθεχζεηο: α). Λνγνηερλία β).

Αηδαθηηθή ησλ Γισζζψλ θαη Γισζζηθή Βπηθνηλσλία γ). Μεηάθξαζε –
Μεηαθξαζενινγία 2β). Βπξσπατθνί Πνιηηηζκνί θαη Λνγνηερλίεο, ζε ζπλεξγαζία κε
ηα παλεπηζηήκηα: Alma Mater Studiorum ηεο Μπνιφληα (Εηαιία), Haute Alsace ηεο
Μπινχδ (Γαιιία), Marc-Bloch ηνπ ηξαζβνχξγνπ (Γαιιία).

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο απηνχ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε,
ζηε ηδησηηθή θαη θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε, σο κεηαθξαζηέο, ζε δεκφζηεο
ππεξεζίεο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζε ζέζεηο φπνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο
γαιιηθήο γιψζζαο, ζε Σξάπεδεο θαη Οξγαληζκνχο θ.ά.

ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Σα ηκήκαηα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ζθνπφ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο
απαξαίηεηεο γλψζεηο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ γεξκαληθνχ
πνιηηηζκνχ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο Βθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο, ηεο
κεηάθξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
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Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο. Φηινζνθηθή ρνιή.
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 15784
web site: http://www.gs.uoa.gr
2. Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο. Φηινζνθηθή
Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε,
Θεζζαινλίθε.web site: http://www.del.auth.gr/
1.

Βζληθφ
Ειίζηα.
ρνιή.
54124

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γεξκαληθή γιψζζα (Γξαπηφο ιφγνο-γξακκαηηθή),
Πξνθνξηθφο Λφγνο, Εζηνξία γεξκ. ινγνηερλίαο, Βηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία,
Βηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο γεξκαληθήο θηινινγίαο, Βηζαγσγή ζηε γισζζνινγία,
Θεσξία & Μεζνδνινγία ηεο Λνγνηερλίαο, Πνιηηηζκφο, Μεηάθξαζε (Βηζαγσγή ζηε
ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή κεηαθξαζηηθή), Γισζζνινγία, Βθπαίδεπζε Βθπαηδεπηηθψλ,
Αηδαθηηθή (Βηζαγσγή ζηε δηδαθηηθή & κεζνδνινγία ησλ μέλσλ γισζζψλ), Βηζαγσγή
ζηελ Κεηκελνγισζζνινγία, Λνγνηερληθά θείκελα, Φπρνγισζζνινγία, πληαθηηθή
επηρεηξεκαηνινγία θαη ε Θεσξία ηεο χληαμεο, Αηγισζζία-Αηπνιηηηζκφο,
Ώπινπνηεκέλεο
γιψζζεο-απινπνηεκέλνη
θψδηθεο,
Εζηνξία
Νενειιεληθήο
Βθπαίδεπζεο, πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία, Σν πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν ζην κάζεκα ηεο
μέλεο γιψζζαο, θ.ά.
Σν Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη δχν
επηζηεκνληθνχο θιάδνπο: ηελ Λνγνηερλία θαη ηελ Γισζζνινγία. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ
ηνπ είλαη νξγαλσκέλν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ ηελ απαξαίηεηε
ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ζηνπο δχν απηνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Ώ.Π.Θ.
δηαθξίλεηαη κέζα απφ δχν θαηεπζχλζεηο: α). Γισζζνινγίαο-Γηδαθηηθήο θαη β).

Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d19fdf924dd084348b130a8e71986e563
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d111d08330be04c2791429cd2ccf2b93c
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
13.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4864593

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηε Γεξκαληθή
Φηινινγία: Θεσξία  Βθαξκνγέο, κε δχν θαηεπζχλζεηο α). Γεξκαληθή Λνγνηερλία –
Βιιελνγεξκαληθέο ρέζεηο ζηε Λνγνηερλία, ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηηο Σέρλεο θαη β). Αηεπαθέο
Γισζζνινγίαο θαη Αηδαθηηθήο.
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Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηξεηο θαηεπζχλζεηο
α). Λνγνηερλία β). Αηδαθηηθή ησλ Γισζζψλ θαη Γισζζηθή Βπηθνηλσλία γ).
Μεηάθξαζε-Μεηαθξαζενινγία, θαζψο θαη δεχηεξν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
κε ηίηιν Βπξσπατθνί Πνιηηηζκνί θαη Λνγνηερλίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα παλεπηζηήκηα: Alma
Mater Studiorum ηεο Μπνιφληα (Εηαιία), Haute Alsace ηεο Μπινχδ (Γαιιία), Marc-Bloch
ηνπ ηξαζβνχξγνπ (Γαιιία).

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο απηνχ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε,
ζηε ηδησηηθή θαη θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε, σο κεηαθξαζηέο, ζε δεκφζηεο
ππεξεζίεο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζε ζέζεηο φπνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο
γαιιηθήο γιψζζαο, ζε Σξάπεδεο θαη Οξγαληζκνχο, θ.ά.

ΓΛΧΑ, ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΡΔΤΞΔΗΝΗΧΝ
ΥΧΡΧΝ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
Σν Σκήκα ζχκθσλα κε ην Εδξπηηθφ ηνπ Αηάηαγκα, έρεη σο θχξηα απνζηνιή ηελ
θαιιηέξγεηα, πξναγσγή θαη δηάδνζε, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ έξεπλα ηεο γιψζζαο,
ηεο γισζζνινγίαο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ ιαψλ ησλ Παξεπμείλησλ
Υσξψλ, ηδίσο ησλ ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη ηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα
κειεηνχλ, εξεπλνχλ, θαηαλννχλ θαη δηαδίδνπλ ηηο γιψζζεο, ηελ ινγνηερλία θαη ηνλ
πνιηηηζκφ ησλ ιαψλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ρσξψλ, φπσο Βιιήλσλ, Ρψζσλ,
Σνχξθσλ θαη ινηπψλ.
1. Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο & Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ. ρνιή
Κιαζζηθψλ θαη Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ. Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο.
Π. Σζαιδάξε 1, Κηήξην ΐ΄, Κνκνηελή 69100 Κνκνηελή. web site:
http://www.bscc.duth.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία, Βηζαγσγή ζηε ιανγξαθία,
Βηζαγσγή ζηε ζεσξία ηεο κεηάθξαζεο, Βηζαγσγή ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο
επηζηήκεο, Βηζαγσγή ζην δίθαην θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο,
Μπζνινγίεο ησλ ιαψλ ηνπ Παξεπμείληνπ ρψξνπ, Βζλνγξαθηθή ζεψξεζε ηνπ
Παξεπμείληνπ Υψξνπ, Θξεζθεηνινγηθή επηζθφπεζε ηνπ παξεπμείληνπ ρψξνπ,
Βζλνγξαθηθή ζεψξεζε ηνπ Παξεπμείληνπ Υψξνπ, ηνηρεία Αεκνζίνπ Αηεζλνχο
Αηθαίνπ, Μάζεζε κε ηε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ, Λανγξαθία ηνπ πνληηαθνχ
ειιεληζκνχ, Βηζαγσγή ζηνλ θφζκν ηνπ Εζιάκ, ηνηρεία Αεκνζίνπ Αηεζλνχο Αηθαίνπ,
Αηπισκαηηθή Εζηνξία, Εζηνξηθή θαη ζπγθξηηηθή γισζζνινγία, Οη παξεπμείληεο ρψξεο
ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή νξγάλσζε, Βπηινγή 1 απφ ηηο 4 παξεπμείληεο γιψζζεο:
(Ρσζηθή γιψζζα, Σνπξθηθή γιψζζα, ΐνπιγαξηθή γιψζζα, Ρνπκαληθή γιψζζα), θ.α.
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Tν Πξφγξακκα πνπδψλ πεξηιακβάλεη δχν θχθινπο ζπνπδψλ: Ώ΄ θχθινο (Ώ – Α
Βμάκελν ) θαη ΐ΄ θχθινο (Β- Δ Βμάκελν) εηδίθεπζεο σο εμήο: α). Βηδίθεπζε
ΐνπιγάξηθεο Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ ή β). Βηδίθεπζε Ρνπκάληθεο
Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ ε γ). Βηδίθεπζε Ρψζηθεο Γιψζζαο,
Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ ή δ). Βηδίθεπζε Σνπξθηθήο Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη
Πνιηηηζκνχ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν Μεηαπηπρηαθέο
πνπδέο ζηνλ Παξεπμείλην Υψξν.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη σο ζηειέρε ζε θξαηηθέο ειιεληθέο
ππεξεζίεο, πξνμεληθά γξαθεία ή ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο Παξεπμείληεο Υψξεο
(Ρσζία, Οπθξαλία, Γεσξγία, Ώξκελία, Ρνπκαλία, ΐνπιγαξία, Σνπξθία) ή σο
εθπαηδεπηέο ηεο νηθείαο θαηά πεξίπησζε γιψζζαο ή σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή σο
εκπεηξνγλψκνλεο ή σο ζχκβνπινη δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο
ρψξεο ή σο εηδηθνί επηζηήκνλεο ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ή σο κεηαθξαζηέο θεηκέλσλ.

ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ & ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ & ΜΔΧΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΏ
ΠΏΝΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
θνπφο ησλ ηκεκάησλ Αεκνζηνγξαθίαο θαη Βπηθνηλσλίαο είλαη λα παξέρεη ηηο
απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο θιαζηθήο θαη
ειεθηξνληθήο Αεκνζηνγξαθίαο. Βπίζεο, λα εξεπλά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
αληηθείκελν ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Βπηθνηλσλίαο.
1. Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο. ρνιή
Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο (Ώ.Π.Θ.). Βγλαηίαο 46, Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.jour.auth.gr/
2. Σκήκα Δπηθνηλσλίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. ρνιή Ννκηθψλ,

Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ (Β.Κ.Π.Ώ.).
ηαδίνπ
5,
10562
Ώζήλα.
web
site:
http://www.media.uoa.gr/
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3. Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ Πνιηηηζκνχ. ρνιή Αηεζλψλ πνπδψλ,

Βπηθνηλσλίαο θαη Πνιηηηζκνχ. ρνιή Αηεζλψλ πνπδψλ, Βπηθνηλσλίαο θαη
Πνιηηηζκνχ. Πάληεην Παλεπηζηήκην. Λεσθ. πγγξνχ 136, 17671, Καιιηζέα,
Ώζήλα. web site: http://cmc.panteion.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ επηθνηλσλία, Γξαθή είδεζεο ξεπνξηάδ,
Πνιηηηθά ζπζηήκαηα θαη ζεζκνί, Ώλάιπζε δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ, Αηεζλείο ζρέζεηο
θαη νξγαληζκνί, Κνηλσληθή ςπρνινγία θαη ΜΜΒ, Αεκνζηνγξαθηθή εζηθή θαη
δενληνινγία, Αηαδηθηπαθή δεκνζηνγξαθία πξαθηηθή, Σέρλε θαη καδηθή επηθνηλσλία,
Πνιηηηθή επηθνηλσλία, Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο,
Ραδηνθσληθή δεκνζηνγξαθηθή πξαθηηθή, Αεκφζηεο ζρέζεηο θαη επηθνηλσλία,
Διεθηξνληθά MME, Μέζνδνη έξεπλαο καδηθήο επηθνηλσλίαο, Σερληθέο
δεκνζηνγξαθηθήο έξεπλαο θαη ζπλέληεπμεο πξαθηηθή, Ώζιεηηζκφο Κνηλσλία θαη
ΜΜΒ, Αηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία: Κνηλσληνινγία ηεο δηαθήκηζεο, Σειενπηηθφο
δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο, Αεκνζηνγξαθία θαη ινγνηερλία, Ννκηθφ πιαίζην, εζηθή θαη
δενληνινγία ζηα blogs θαη ηε δεκνζηνγξαθία ησλ πνιηηψλ, Βιιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο
θαη ν Σχπνο, Ώλάιπζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, Σέρλε θαη Παγθνζκηνπνίεζε,
Σερλνινγία θαη ηερληθέο παξνπζηάζεσλ, Παξαγσγή δσληαλψλ ηειενπηηθψλ
εθπνκπψλ, θ.ά.
Σα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απνζθνπνχλ ζηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ
ηθαλψλ λα θαηαλννχλ ηε δηακεζνιαβεκέλε επηθνηλσλία ζε φιεο ηηο πνηθίιεο κνξθέο,
εθαξκνγέο, δηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο, θαζψο θαη λα πξνάγνπλ ηελ επηζηεκνληθή
κειέηε θαη δηεξεχλεζε ηεο εμέιημεο θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη
θνπιηνχξα. πλδπάδνληαο ζεσξία θαη πξαθηηθή, εηδηθή θαη γεληθή παηδεία,
επηζηεκνληθή γλψζε θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη
θαηλνηφκεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, απνβιέπνπλ ζε καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ
ζπληεινχλ ζηελ παξαγσγηθή, θνηλσληθά ππεχζπλε θαη δεκηνπξγηθή παξνπζία ησλ
απνθνίησλ ζηνπο πνηθίινπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο.
ην Σκήκα Αεκνζηνγξαθίαο & Μ.Μ.Β. ηνπ Ώ.Π.Θ. ιεηηνπξγνχλ (2) θαηεπζχλζεηο
ζπνπδψλ: α). Αεκνζηνγξαθία β). Μέζα Μαδηθήο Βπηθνηλσλίαο.
πγθεθξηκέλα, νη απφθνηηνη ηεο θαηεχζπλζεο "Αεκνζηνγξαθίαο" δχλαληαη λα
απνθηήζνπλ ηηο εμήο δεμηφηεηεο: α). λα παξάγνπλ δεκνζηνγξαθηθά θείκελα δηαθφξσλ
εηδψλ θαη γηα δηαθνξεηηθά κέζα ελεκέξσζεο (έληππα, νπηηθφ-αθνπζηηθά,
δηαδηθηπαθά), β). λα ζπιιέγνπλ, αλαιχνπλ θαη ζπλζέηνπλ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο
ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο ηεο δεκνζηνγξαθηθήο έξεπλαο, γ). λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, δ). λα
ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο δεκνζηνγξαθηθήο δενληνινγίαο, ε). λα
ζέβνληαη θαη λα πξνάγνπλ ηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο ηεο γλψκεο, ηεο ζθέςεο θαη ηεο
ειεπζεξνηππίαο.
Οη απφθνηηνη ηεο θαηεχζπλζεο "Μέζα Μαδηθήο Βπηθνηλσλίαο" δχλαληαη λα
απνθηήζνπλ ηηο εμήο δεμηφηεηεο: α). λα εθαξκφδνπλ ηε ζεσξία ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο
ηεο εθαξκνζκέλεο επηθνηλσλίαο (Αηαθήκηζε, Αεκφζηεο ρέζεηο, Πνιηηηθή
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Βπηθνηλσλία), β). λα δηεμάγνπλ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή έξεπλα ζην ρψξν ησλ
επηθνηλσληψλ, γ). λα αλαιχνπλ ηηο πνιηηηθέο, ηελ νηθνλνκία, ηε δηνίθεζε θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ ηεο καδηθήο επηθνηλσλίαο κέζα ζην ζχγρξνλν, θνηλσληθφ θαη
δηεζλέο πεξηβάιινλ, δ). λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο
θαη επηθνηλσλίαο, ε). λα ζέβνληαη θαη λα πξνάγνπλ ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη
πινπξαιηζηηθήο δεκφζηαο ζθαίξαο.
ην Σκήκα Βπηθνηλσλίαο, Μέζσλ Πνιηηηζκνχ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
ιεηηνπξγνχλ (3) θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: α).
Πνιηηηζκνχ θαη Πνιηηηζηηθήο
Αηαρείξηζεο β). Μέζσλ Βπηθνηλσλίαο γ). Αηαθήκηζεο θαη Αεκνζίσλ ρέζεσλ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6bd72ab239bb46d8ad28e205c6290e25
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2012-13)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d94e6a33b779346e682343a33fac3ae10
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Πάληεην Παλεπηζηήκην (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dd52a4630920f4d30ac713c04bf24e1a2
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
14.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4866124

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα Αεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Βπηθνηλσλίαο ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε (2) εηδηθεχζεηο: α). Αεκνζηνγξαθία θαη Νέα
Μέζα Βπηθνηλσλίαο θαη β). Βπηθνηλσλία θαη Πνιηηηζκφο.
Σν ηκήκα Βπηθνηλσλίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Βλεκέξσζεο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε (5) εηδηθεχζεηο: α). Βπξσπατθέο Βπηθνηλσλίεο:
Ανκέο θαη Πνιηηηθέο, β). Κνηλή γλψκε θαη Αεκφζηα Βπηθνηλσλία, γ). Πνιηηηζκηθέο
πνπδέο, δ). πγθξνχζεηο: Αηαρείξηζε πγθξνχζεσλ θαη Βπηθνηλσλία, ε). Φεθηαθά
Μέζα Βπηθνηλσλίαο θαη Πεξηβάιινληα Ώιιειεπίδξαζεο.
Σν ηκήκα Βπηθνηλσλίαο & Μέζσλ Πνιηηηζκνχ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
πξνζθέξεη ηξία κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Πνιηηηζηηθή Αηαρείξηζε, β).
Βπηθνηλσλία θαη Ρεηνξηθή ησλ Μέζσλ, γ). Νέα Μέζα θαη Αεκνζηνγξαθία.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο Αεκνζηνγξάθνο κπνξεί λα εξγαζηεί: ζηνλ εκεξήζην, πεξηνδηθφ θαη ειεθηξνληθφ
Σχπν, ζηε ξαδηνθσλία, ζηελ ηειεφξαζε, ζε ππεξεζίεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπ
δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ζε δηαθεκηζηηθέο επηρεηξήζεηο, σο ζχκβνπινη
επηθνηλσλίαο ζε επηρεηξήζεηο ή ηδξχκαηα, σο εκπεηξνγλψκνλεο ησλ Μ.Μ.Β., σο
πνιηηηζηηθνί ζχκβνπινη (Ο.Σ.Ώ., Ννκαξρίεο, Πνιηηηζηηθνχο Οξγαληζκνχο).
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ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΔΧΝ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηε γλψζε γηα ηελ
πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη ηε δηαρείξηζή ηεο θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα
απαξαίηεηα εθφδηα, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα επηζηεκνληθή
θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ αθνξά ζηνλ
πνιηηηζκηθφ πινχην ηεο ρψξαο απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα, αιιά θαη ζε ζχγθξηζε
κε ηνπο πνιηηηζκνχο ησλ κεζνγεηαθψλ ιαψλ. Δ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη απνβιέπεη
ηδίσο: α). ζηελ απνηειεζκαηηθή αλάδεημε, πξνβνιή θαη αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ
πφξσλ β). ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη νηθνλνκηθή αμηνπνίεζή ηνπο, ψζηε λα
επηηεπρζεί ε εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο
πνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο ζηελ Βιιάδα, θαη γ). ζηελ αλάδεημε ηνπ ζχγρξνλνπ ηνκέα
πνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζρεδηαζκνχ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
2. Σκήκα Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθνχ Πεξηβάιινληνο & Νέσλ Σερλνινγηψλ.
ρνιή Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ. Παλεπηζηήκην Πάηξαο. Γ.
εθέξε 2, 30100. Ώγξίλην. web site: http://www.culture.upatras.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώξραία Βιιεληθή Γξακκαηεία θαη ζχγρξνλεο πξνζιήςεηο
ηεο, Βηζαγσγή ζηνλ Λατθφ Πνιηηηζκφ, Βηζαγσγή ζηνλ Αεκφζην θαη ηνλ Εδησηηθφ ΐίν
ησλ Ώξραίσλ Βιιήλσλ, Βθαξκνζκέλε Μνπζεηνινγία, Οπηηθφο Πνιηηηζκφο, Ώλάδεημε
θαη Πξνβνιή Πνιηηηζκηθψλ Ώγαζψλ, Μνπζεηνπαηδαγσγηθή, Αηαθήκηζε, Λατθά
δξψκελα, ηειεηνπξγίεο θαη αλαπαξαζηάζεηο, Κνηλσλία θαη Νέεο Σερλνινγίεο,
Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα ζε Πνιπκεζηθά Πεξηβάιινληα, Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα,
Σειεκαηηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο, Εζηνξία ηεο Ώξρηηεθηνληθήο, Σερλνινγίεο
Αηαδηθηχνπ, θ.ά.
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηελ απαξαίηεηε επηζηεκνληθή παηδεία,
θαηάξηηζε θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία, ψζηε λα θαηαζηνχλ επηζηήκνλεο ηθαλνί λα ζπκκεηέρνπλ
ζηελ παξαγσγή λέσλ γλψζεσλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ
εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο ζην ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ, ζηελ ζσζηή δηαρείξηζε θαη
εθκεηάιιεπζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη
ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν ηνπ
πνιηηηζκνχ. Με δχν θαηεπζχλζεηο: α). Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Πφξσλ ή β).

Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πάηξαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d4c0a1d31c6df4780a1f8ed847cc823af

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα

ζπνπδψλ ζηηο Αηθηπαθέο Πφιεηο θαη

Ώλαπαξαζηάζεηο.
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο, κε βάζε ηε δνκή θαη ηνπο ζηφρνπο
ηνπ ηκήκαηνο Αηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ, νη
απφθνηηνί ηνπ ζα είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζε έλα κεγάιν θάζκα
επαγγεικαηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηνκέσλ κε πξνθαλή θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά
νθέιε.
Έηζη, νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε: Αεκφζηνπο θαη
ηδησηηθνχο θνξείο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ πξνβνιή θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ,
δξάζεσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ πνιηηηζκνχ. Φνξείο θαη Οξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε δηαθήκηζε, θαζψο θαη ζε θνξείο
πνιηηηζηηθήο πξνβνιήο θαη πνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο. Τπνπξγεία θαη Οξγαληζκνχο
ηνπ Αεκνζίνπ κε αληηθείκελν ηελ νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη αλάδεημε κνπζείσλ θαη
κλεκείσλ. Οξγαληζκνχο θαη θνξείο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο κε αληηθείκελν ηε
δηακφξθσζε πνιηηηθψλ γηα ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Μνπζεία,
Πηλαθνζήθεο, Βθζέζεηο Σέρλεο θαη Πνιηηηζηηθνχο Οξγαληζκνχο κε έκθαζε ζην
ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ. Φνξείο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
ζηηο λέεο ηερλνινγίεο (εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία)Φνξείο θαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ
άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Βηαηξείεο
παξαγσγήο πνιπκέζσλ κε έκθαζε ζηελ πξνβνιή ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο (3D
Graphics, CD-ROM, παξνπζηάζεηο ζην Αηαδίθηπν-Internet) θαη εηαηξείεο δηαρείξηζεο
κνπζηθψλ, θηλεκαηνγξαθηθψλ, εηθαζηηθψλ θαη άιισλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ.
Βζληθνχο θαη δηεζλείο θνξείο θαη Οξγαληζκνχο γηα ηελ πξνβνιή θαη δηαρείξηζε ηεο
Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο. ΐηβιηνζήθεο θαη θέληξα αξρεηνζέηεζεο θαη
ηεθκεξίσζεο. Φνξείο πξναγσγήο έξεπλαο (Παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα) θαη
θνξείο παξαγσγήο ζηειερψλ έξεπλαο ζε ηνκείο πνιηηηζκνχ.

ΓΗΔΘΝΧΝ & ΔΤΡΧΠΑΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΓΗΔΘΝΧΝ & ΔΤΡΧΠΑΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΓΔΘΝΧΝ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΕΡΏΕΧ
ΠΏΝΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΏ
Σα αλσηέξσ ηκήκαηα έρνπλ σο γεληθφ ζθνπφ λα κεηαδψζνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο ηηο
απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ κειέηε θαη έξεπλα ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην Αεκφζην
Αηεζλέο Αίθαην, ζηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Αηεζλψλ Οξγαληζκψλ, ζηνπο
ζεζκνχο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ζηηο Αηεζλείο Οηθνλνκηθέο
ρέζεηο, ζηελ Βμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη ηηο Αηαθξαηηθέο ρέζεηο.
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1. Σκήκα

Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ πνπδψλ. ρνιή Οηθνλνκηθψλ,
Βπηρεηξεκαηηθψλ θαη Αηεζλψλ πνπδψλ. Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. Κεληξηθφ
θηίξην : Καξανιή & Αεκεηξίνπ 80, 18534, Πεηξαηάο & Κηίξην Ώλδξνχηζνπ:
Ώλδξνχηζνπ 150, 18534, Πεηξαηάο. web site: http://www.des.unipi.gr/
2. Σκήκα Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ. ρνιή
Αηεζλψλ πνπδψλ, Βπηθνηλσλίαο θαη Πνιηηηζκνχ. Πάληεην Παλεπηζηήκην.
Λεσθ. πγγξνχ 136, 17671 Ώζήλα. web site: http://deps.panteion.gr/
3. Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ. ρνιή Κνηλσληθψλ,
Ώλζξσπηζηηθψλ Βπηζηεκψλ θαη Σερλψλ. Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο.
Βγλαηίαο
156,
54006
Θεζζαινλίθε.
web
site:
http://www.uom.gr/index.php?tmima=4&categorymenu=2

4. Σκήκα Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ. ρνιή
Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ. Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζήλαο. Παηεζίσλ 76,
104 34 Ώζήλα. web site: http://deos.aueb.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα Αηεζλψλ θαη Βπξσπατθψλ πνπδψλ ησλ
Παλεπηζηεκίσλ Μαθεδνλίαο θαη Πεηξαηά απαηηείηαη επηπιένλ εμέηαζε ζε έλα απφ ηα
ηέζζεξα εηδηθά καζήκαηα (Ώγγιηθή Γιψζζα ή Γαιιηθή Γιψζζα ή Γεξκαληθή
Γιψζζα ή Εηαιηθή Γιψζζα).
Βπίζεο, ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (ΦΒΚ 995 η.ΐ‟ /29.05.2015) ηα
ηκήκαηα Αηεζλψλ & Βπξσπατθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Πεηξαηψο θαη
Αηεζλψλ & Βπξσπατθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
αλήθνπλ ζην 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν, ελψ ηα ηκήκαηα Αηεζλψλ θαη Βπξσπατθψλ
πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη Αηεζλψλ & Βπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ
πνπδψλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Ώζήλαο ζην 5ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Αηεζλέο – Βπξσπατθφ Αίθαην Πεξηβάιινληνο, Αηεζλείο
Σειεπηθνηλσλίεο, Γεσνηθνλνκία θαη Αηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Αηεζλήο
Μεηαθνξά Σερλνινγίαο, χγρξνλα Θέκαηα ΐηνεζηθήο, Βπηθνηλσλία θαη Μ.Μ.Β. ζην
Αηεζλέο Πνιηηηθφ Πεξηβάιινλ, Δ Κνηλσλία θαη ε Βμσηεξηθή Πνιηηηθή ηεο Κίλαο,
Βμσηεξηθή Πνιηηηθή ηεο Ρσζίαο, Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία, Αίθαην ηεο Θάιαζζαο, Δ
Κνηλσλία θαη ε Βμσηεξηθή Πνιηηηθή ηεο Ελδίαο, Αηαρείξηζε Βπξσπατθψλ
Βξεπλεηηθψλ θαη Ώλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ, Βπξσπατθή Ννκηζκαηηθή
Οινθιήξσζε, ρέζεηο Βιιάδαο-Σνπξθίαο, Κππξηαθφ θαη Β.Β., Βπξσπατθή
Οινθιήξσζε θαη Αηεχξπλζε, Πνιηηηθή θαη Αηαθπβέξλεζε ηεο Β.Β., Θέκαηα
Βθαξκνγήο ησλ Πνιηηηθψλ ηεο Β.Β., Βπξσπατθή Πνιηηηθή ησλ Κξαηηθψλ
Βληζρχζεσλ, Ώμηνιφγεζε Αηεζλψλ Βπελδχζεσλ, Αίθαην θαη Πνιηηηθή ηνπ
Ώληαγσληζκνχ, Υξεκ/θή Λνγηζηηθή, Ώλάιπζε Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ, Ώξρέο
Μάλαηδκελη, Θεσξία Αηεζλνχο Λνγηζηηθήο, Αηεζλέο Μάξθεηηλγθ, Δ Ώγγιηθή Γιψζζα
ζηα Μ.Μ.Β., Θέκαηα Βπξσπατθήο Γισζζηθήο Αεμηφηεηαο θαη Βπηθνηλσλίαο ζηελ
Ώγγιηθή Γιψζζα, Θέκαηα Βπξσπατθήο Γισζζηθήο Αεμηφηεηαο θαη Βπηθνηλσλίαο
ζηελ Γαιιηθή Γιψζζα, Σέηαξηε μέλε Γιψζζα (Κηλεδηθή, Ώξαβηθή, Ρσζηθή,
Εζπαληθή) θ.ά.
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Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο πξνζθέξεη
δπλαηφηεηα ζπνπδψλ ζηα επξσπατθά ζέκαηα, ηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ηηο ζηξαηεγηθέο
ζπνπδέο, ηελ παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε, ηε δηεζλή πνιηηηθή, ηε δηπισκαηία, ηε
δηεπζέηεζε δηεζλψλ δηελέμεσλ θαη κεζνιάβεζε, ην δηεζλέο δίθαην, ην δηεζλέο
εκπφξην, ηε δηεζλή θαη επξσπατθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ζεζκνχο, ηε κειέηε ησλ
δηεζλψλ ρξεκαηαγνξψλ, ην επξσπατθφ δίθαην, ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο, ηα κεγάια
παγθφζκηα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ηε κειέηε πεξηνρψλ ηνπ θφζκνπ, ηα
εζσηεξηθά πνιηηηθά ζπζηήκαηα θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ρσξψλ, ηηο αλαπηπμηαθέο
πηπρέο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο, ηα δηεζλή ζέκαηα πεξηβάιινληνο, ηε δηεζλή
νηθνλνκηθή, ηε δηνίθεζε δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, ηηο λέεο ηερλνινγίεο.
Σν αθαδεκατθφ πξνθίι ηνπ ηκήκαηνο είλαη εκθαλψο δηεπηζηεκνληθφ. ηεξίδεηαη δε
ηζφξξνπα ζηηο ηξεηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ: α). ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο – δηεζλή
πνιηηηθή, β). ζηε δηεζλή νηθνλνκηθή θαη γ). ζηηο επξσπατθέο ζπνπδέο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ επηδηψθεη ηελ
πνιχπηπρε, δηεπηζηεκνληθή θαη δηεπηζηεκνινγηθή θαιιηέξγεηα αθαδεκατθψλ
δεμηνηήησλ, φπσο ε θξηηηθή ζθέςε, ε ηεθκεξησκέλε δηαινγηθή επηρεηξεκαηνινγία θαη
ε θαηαλφεζε ζχλζεησλ ζεσξεηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ δεηεκάησλ γχξσ απφ ηα δηεζλή
θαη επξσπατθά δξψκελα. Καηαζηαηηθή απνζηνιή ηνπ πξνγξάκκαηφο είλαη ε
απξνθαηάιεπηε, ζεσξεηηθά ζεκειησκέλε θαη εκπεηξηθά ειεγκέλε πξνζπέιαζε ησλ
δηθαηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπληζησζψλ ελφο θχζεη δπλακηθνχ θφζκνπ, κε
ζηφρν ηε δηάπιαζε ηεο επηζηεκνληθήο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ καο, ψζηε λ'
απνηειέζνπλ ηνπο απξηαλνχο θνηλσλνχο θαη ιεηηνπξγνχο κηαο αλζξσπνθεληξηθήο,
δηθαηνθξαηηθήο θαη ζηνραδφκελεο θνηλσλίαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο επηδηψθεη λα
εθνδηάζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα
θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο ζηνλ ηνκέα ησλ Αηεζλψλ θαη Βπξσπατθψλ,
νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ρέζεσλ. χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
ηκήκαηνο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχεη είλαη: Αηεζλείο ρέζεηο, Αηεζλή θαη
Βπξσπατθά Οηθνλνκηθά, Πνιηηηθή Βπηζηήκε θαη Αηπισκαηία, Θεζκνί ησλ
Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Αηεζλψλ Οξγαληζκψλ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο νδεγεί ζε δχν θαηεπζχλζεηο εμεηδίθεπζεο: α).
Πνιηηηθέο πνπδέο θαη Γηπισκαηία ή β). Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο Οηθνλνκηθέο
πνπδέο. Δ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμεηδίθεπζεο γίλεηαη θαηά ην ρεηκεξηλφ
εμάκελν ηνπ ηξίηνπ έηνπο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Ώζήλαο
πεξηιακβάλεη πεξηνρέο ηεο Οηθνλνκηθήο Βπηζηήκεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά θαη
ηηο επηρεηξήζεηο (Υξεκαηνδνηηθή, Λνγηζηηθή, ΐηνκεραληθή Οξγάλσζε, Σξαπεδηθή),
ηελ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο απνθάζεηο αηφκσλ θαη Κπβεξλήζεσλ
(Μηθξννηθνλνκηθή, Μαθξννηθνλνκηθή, Αεκφζηα Οηθνλνκηθή, Θεσξία Παηγλίσλ), ηηο
ζρέζεηο κεηαμχ θξαηψλ (Αηεζλήο Οηθνλνκηθή, Αηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Αηεζλείο
Οξγαληζκνί, Βπξσπατθή Οινθιήξσζε, Αηεζλέο θαη Βπξσπατθφ Αίθαην), ηηο
πνζνηηθέο κεζφδνπο (Οηθνλνκεηξία, ηαηηζηηθή) θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο
πιεπξέο ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Ώληζφηεηεο, Ώλεξγία, Πξνζηαζία ηνπ
Πεξηβάιινληνο, Θεζκνί, Αεκνθξαηία) Γηα ην ιφγν απηφ, ππάξρεη δπλαηφηεηα
κεγαιχηεξεο εμεηδίθεπζεο ζε κηα απφ ηηο δπν θαηεπζχλζεηο ηνπ Σκήκαηνο: α).
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Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θαη Υξεκαηνδνηηθή ή β). Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή Πνιηηηθή
Οηθνλνκία. Ώπηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή εμέηαζε ζε 7 ζπγθεθξηκέλα
καζήκαηα αλά θαηεχζπλζε απφ ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ επηινγήο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο (αθαδ. έηνο 2015-16)


http://myfiles.sch.gr/server/get/dd7e26d2f18a745bbbfcabf0cac8b97c7

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Πάληεην Παλεπηζηήκην (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d94ad185199f6479e9fa47d83cf36f33c
Παξνπζίαζε ηνπ ηκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ζηηο 04.02.2014)


https://www.youtube.com/watch?v=f1Axh7wrrCQ&index=2&list=UUV0nk7
BNfEqLRhDJ-235tPQ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο πξνζθέξεη δχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ α). Αηεζλείο θαη Βπξσπατθέο πνπδέο θαη β). Βλέξγεηα: ηξαηεγηθή, Αίθαην
& Οηθνλνκία.
Σν ηκήκα ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε
(6) εηδηθεχζεηο: α). Αηεζλέο Αίθαην θαη Αηπισκαηηθέο πνπδέο, β). Αηεζλείο ρέζεηο θαη
ηξαηεγηθέο πνπδέο, γ). Αηεζλέο Οηθνλνκηθφ, Υξεκαηννηθνλνκηθφ θαη Σξαπεδηθφ Αίθαην, δ).
Βπξσπατθφ Αίθαην θαη Πνιηηηθή, ε). Πεξηβαιινληηθή Αηαθπβέξλεζε θαη ΐηψζηκε Ώλάπηπμε,
ζη). Αηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία.

Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ α). Αηεζλείο πνπδέο β). Πνιηηηθέο & Οηθνλνκηθέο πνπδέο χγρξνλεο
Ώλαηνιηθήο & Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο γ). Βπξσπατθέο Πνιηηηθέο Νενιαίαο θαη δ).
Αεκφζηα Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο.
Σν ηκήκα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ώζήλαο πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Αηεζλψλ Βπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ (Πιήξνπο
Φνίηεζεο) β). Βπξσπατθψλ πνπδψλ γηα ηειέρε Βπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ
(Μεξηθήο Φνίηεζεο) γ). Υξεκαηννηθνλνκηθή θαη Σξαπεδηθή γηα ηειέρε (Μεξηθήο
Φνίηεζεο) θαη δ). Αεκφζηα Πνιηηηθή θαη Αηνίθεζε (Μεξηθήο Φνίηεζεο).

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ αλσηέξσλ ηκεκάησλ αλνίγεηαη έλα επξχ θάζκα επηινγψλ
ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Αηεζλείο θαη
Βπξσπατθνί Οξγαληζκνί, Βιιεληθή Αεκφζηα Αηνίθεζε, Εδησηηθέο Βπηρεηξήζεηο.
Βηδηθφηεξα πεδία απαζρφιεζεο ζπληζηνχλ κεηαμχ άιισλ: ηα ξγαλα Αηεζλψλ
Οξγαληζκψλ, ηα ξγαλα ηεο ΒΒ, ε Αεκφζηα Αηνίθεζε θαη νη Οξγαληζκνί ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη Εδησηηθέο Βπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ
ειιεληθφ θαη δηεζλή ρψξν, ηα ΜΜΒ, ηα ξγαλα άιισλ Βπξσπατθψλ Οξγαληζκψλ.
Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πηπρηνχρνη ησλ ηκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ: Πεηξαηά,
Μαθεδνλίαο (ηνπ ηνκέα: Αηεζλνχο θαη επξσπατθνχ νηθνλνκηθνχ ππιψλα) θαη ηνπ
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Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, γίλνληαη κέιε ζην Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην,
πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εξγαζηνχλ σο νηθνλνκνιφγνη ή σο ινγηζηέο,
αλ απηφ επηζπκνχλ.

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ

Σν ηκήκα Βθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ζχκθσλα κε ηδξπηηθφ Π.Α.
267/93 & Π.Α. 391/95) έρεη ζθνπφ: Να πξνάγεη ηηο επηζηήκεο: α). ηεο Αηά βίνπ
Μάζεζεο θαη ηεο Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ, β). ηεο Ώγσγήο θαη ηεο Βθπαίδεπζεο
Ώηφκσλ κε Ώλαπεξία ή/θαη κε Βηδηθέο Βθπαηδεπηηθέο Ώλάγθεο κέζα απφ ηελ
αθαδεκατθή θαη ηε εθαξκνζκέλε δηδαζθαιία θαη έξεπλα, αμηνπνηψληαο (επαξθψο
/αλάινγα) ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη ζεβφκελν ηηο αξρέο ηεο Αηαπνιηηηζκηθήο
Βθπαίδεπζεο. Να ζπκβάιιεη ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ αμηνιφγεζε
ζεζκψλ & δνκψλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Να παξέρεη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ
γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρή επηζηεκνληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε.
Βλψ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Βηδηθήο Ώγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε - θαηάξηηζε Βηδηθψλ Παηδαγσγψλ γηα
ηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε.
1. Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. ρνιή Κνηλσληθψλ,
Ώλζξσπηζηηθψλ Βπηζηεκψλ θαη Σερλψλ. Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Βγλαηίαο
156,
54006
Θεζζαινλίθε.
web
site:
http://www.uom.gr/index.php?tmima=7&categorymenu=2

2. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο. ρνιή Ώλζξσπηζηηθψλ θαη
Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Ώξγνλαπηψλ &
Φηιειιήλσλ. 38221 ΐφινο. web site: http://www.sed.uth.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο, Βηζαγσγή ζηελ Βθπαίδεπζε
Ώηφκσλ κε Πξνβιήκαηα ξαζεο, Βηζαγσγή ζηελ Βηδηθή Ώγσγή, Κηλεηηθά
Πξνβιήκαηα θαη Πνιιαπιέο Ώλαπεξίεο, Παηδαγσγηθή ηεο Έληαμεο, Ννεηηθή
Τζηέξεζε, πλαηζζεκαηηθέο Απζθνιίεο θαη Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο ζην ρνιείν:
Βθπαηδεπηηθέο Παξεκβάζεηο, Φπρνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη Βθπαηδεπηηθέο
Ώλάγθεο Ώηφκσλ κε Ώπηηζκφ, Δ Γισζζηθή Ώλάπηπμε ηνπ Κσθνχ Παηδηνχ,
Φπρνπαηδαγσγηθή Ώμηνιφγεζε ζηνλ Ώπηηζκφ, Φπρνθπζηνινγία Μαζεζηαθψλ
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Αηαηαξαρψλ, Φπρνθπζηνινγία Μαζεζηαθψλ Αηαηαξαρψλ, χγρξνλα Αηδαθηηθά
κνληέια γηα Παηδηά κε Ώπηηζκφ, Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο: Ώλάπηπμε Παζνινγίαο
Γιψζζαο θαη Ώλάγλσζεο, Βηδηθή Ώγσγή: Βθπαίδεπζε Παηδηψλ κε Πξνβιήκαηα
πκπεξηθνξάο, Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε, ηαηηζηηθή, Αηδαζθαιία Μαζεκαηηθψλ
Βλλνηψλ ζηελ Πξνζρνιηθή Βθπαίδεπζε, Αηδαθηηθή Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, Βθαξκνγέο
ΣΠΒ ζηελ Βηδηθή Ώγσγή, Αηαπνιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε, Φπρνθπζηνινγία,
Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο επηδηψθεη λα
πξνάγεη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο
πνιηηηθήο κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αθαδεκατθήο θαη ηεο εθαξκνζκέλεο δηδαζθαιίαο
θαη έξεπλαο. Σν ηκήκα ρνξεγεί εληαίν πηπρίν, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο
θαηεπζχλζεηο: α). πλερνχο Δθπαίδεπζεο θαη β). Δθπαίδεπζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο
Αλάγθεο. Δ πξψηε θαηεχζπλζε ζηνρεχεη λα εθπαηδεχζεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ
απφθηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη δηνηθεηηθήο θαηάξηηζεο, ψζηε λα
κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο εηδηθνί ζηε πλερηδφκελε Βθπαίδεπζε. Δ δεχηεξε
θαηεχζπλζε ζηνρεχεη ζηελ θαηάξηηζε εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο επηδηψθεη ηελ
θαηάξηηζε Βηδηθψλ Παηδαγσγψλ γηα ηελ Πξνζρνιηθή θαη Πξψηε ρνιηθή
Βθπαίδεπζε. ην πιαίζην απηφ νη θνηηεηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ζηηο
αθφινπζεο νκάδεο καζεηψλ/ηξηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο: α). Ννεηηθή πζηέξεζε β).
Πξνβιήκαηα αθνήο γ). Πξνβιήκαηα φξαζεο δ). Ώπηηζκφο θαη ε). Μαζεζηαθέο
δπζθνιίεο. Παξάιιεια κε ηελ θαηάξηηζή ηνπο σο Βηδηθνί Παηδαγσγνί, νη απφθνηηνη
ηνπ Σκήκαηνο δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε γηα λα δηδάμνπλ θαη ζην ρψξν
ηεο Γεληθήο Ώγσγήο.
Σν εληαίν πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλεη δχν (2) θαηεπζχλζεηο: α). ηελ
θαηεχζπλζε κε πηπρίν Δηδηθήο Αγσγήο Νεπηαγσγνχ θαη β). ηελ θαηεχζπλζε κε
πηπρίν Δηδηθήο Αγσγήο Γαζθάινπ. Κάζε θαηεχζπλζε πεξηιακβάλεη ηηο εκθάζεηο:
α). Ώπηηζκνχ, β).
Μαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, γ). Ννεηηθήο πζηέξεζεο, δ).
Πξνβιήκαηα αθνήο, θαη ε). Πξνβιήκαηα φξαζεο. Να ζεκεησζεί επίζεο ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ρσξίδεη ηα καζήκαηά ηνπ ζηνπο αθφινπζνπο θχθινπο
καζεκάησλ: α). Βηδηθή Ώγσγή β). Παηδαγσγηθά – Κνηλσληνινγία γ). ΦπρνινγίαΓιψζζα θαη δ). Θεηηθέο Βπηζηήκεο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (αθαδ. έηνο 2015-16)


http://myfiles.sch.gr/server/get/d52622f5d345948f6b3b15120783860bd

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201415)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d2e43ffe3e0f3443f9d0ec93f9afede31
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ζηηο 04.02.2014)
 https://www.youtube.com/watch?v=-BJ4CvnolA&list=UUV0nk7BNfEqLRhDJ-235tPQ&index=4
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (2014)
 https://www.youtube.com/watch?v=lUZnHI2wKwU
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ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη (5) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Βπηζηήκεο ηεο Βθπαίδεπζεο θαη ηεο Αηα ΐίνπ Μάζεζεο β).
Νεπξνεπηζηήκε ηεο Βθπαίδεπζεο γ). Βπηζηήκεο ησλ Αηαηαξαρψλ ηεο Βπηθνηλσλίαο
δ). Βηδηθή Ώγσγή, Βθπαίδεπζε θαη Ώπνθαηάζηαζε: Οπηηθή Ώλαπεξία, Ήπηεο
Βθπαηδεπηηθέο Ώλάγθεο, Ννεηηθή Ώλαπεξία, Πνιιαπιέο Ώλαπεξίεο ε). Αηα ΐίνπ
Μάζεζε θαη Βηδηθή Ώγσγή.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ α). πκβνπιεπηηθή ζηελ Βηδηθή Ώγσγή, ηελ Βθπαίδεπζε θαη ηελ Τγεία θαη
β). Βηδηθή Ώγσγή.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ηεο θαηεχζπλζεο πλερνχο Βθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο, κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ κπνξνχλ λα
εξγαζηνχλ είηε απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο ζην δεκφζην
θαη ηδησηηθφ ηνκέα: ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο
ελειίθσλ, ζε νξγαληζκνχο, θνξείο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ αζρνινχληαη κε
ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ή ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαη
θνηλσληθή ελζσκάησζε κεηνλνηηθψλ ή εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζε Ελζηηηνχηα
Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ε.Β.Κ.) σο κάλαηδεξο θαη ζχκβνπινη, ζε κειέηεο
ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηδηαίηεξα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο.
Οη απφθνηηνη ηεο θαηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο Ώηφκσλ κε Βηδηθέο Ώλάγθεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θαζψο θαη νη απφθνηηνί ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ ηνπ ζπληζηψκελνπ
θιάδνπ ΠΒ 71 (Ααζθάισλ Βηδηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο ΒΏΒ). Οη εθπαηδεπηηθνί
ηνπ Κιάδνπ ΠΒ 71 ηνπνζεηνχληαη κε δηνξηζκφ, κεηάζεζε ή απφζπαζε ζε δεκνηηθά
ζρνιεία ΒΏΒ, ζε ηκήκαηα έληαμεο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ζε πξνγξάκκαηα
παξάιιειεο ζηήξημεο, παξνρήο δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη θαη κε απφζπαζε θαιχπηνπλ
αλάγθεο ζε εξγαζηήξηα εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
(ΒΒΒΒΚ). Βπίζεο, φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηξηεηή εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ζε απηά,
κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κε κεηάζεζε ή απφζπαζε ζε ζέζεηο ησλ ΚΒΑΑΤ.
Έρνπλ ηελ επηζηεκνληθή δπλαηφηεηα λα αζρνινχληαη: κε ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε
εηδηθέο αλάγθεο ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, σο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ
εηδηθή αγσγή κε βάζε ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, σο εηδηθνί ηεο
δηάγλσζεο, αμηνιφγεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ
παηδαγσγηθήο παξέκβαζεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Σα αλσηέξσ Βπαγγεικαηηθά Αηθαηψκαηα: πξνζδηνξίδνληαη Ν.Α.3699/2008, άξζξν 20.
(Φ.Β.Κ. 199 η. Ώ΄/02.10.2008).
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
θνπφο ηνπ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε κεηάδνζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ γηα ηε
κειέηε ηεο Βιιεληθήο γιψζζαο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, φπσο
εθθξάδνληαη δηαρξνληθά κέζα απφ ηα γξαπηά κλεκεία. Παξάιιεια, λα παξέρνπλ
παηδαγσγηθή θαηάξηηζε γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ
απνθνίησλ ηνπο.
1. Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο. ρνιή Κιαζζηθψλ θαη Ώλζξσπηζηηθψλ
πνπδψλ. Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 69100
Κνκνηελή. web site: http://www.helit.duth.gr/
2. Σκήκα Φηινινγίαο. Φηινζνθηθή
ρνιή. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε Ώζελψλ, 15772 Άλσ Ειίζηα. web
site: http://www.phil.uoa.gr/
3. Σκήκα Φηινινγίαο. Φηινζνθηθή ρνιή. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.lit.auth.gr/

4. Σκήκα Φηινινγίαο. Φηινζνθηθή ρνιή. Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ.
Παλεπηζηεκηνχπνιε Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ 45110 ΕΧΏΝΝΕΝΏ. web site:
http://www.uoi.gr/schools/human/philology/
5. Σκήκα Φηινινγίαο. ρνιή Ώλζξσπηζηηθψλ Βπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκηθψλ
πνπδψλ. Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. Παιαηφ ηξαηφπεδν, 24100,
Καιακάηα. web site: http://kalamata.uop.gr/~litd/
6. Σκήκα Φηινινγίαο. Φηινζνθηθή ρνιή Ώλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ
Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Πάηξαο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, Ρίν 26504. Πάηξα.
web site: http://www.philology-upatras.gr/el/home
7. Σκήκα Φηινινγίαο. Φηινζνθηθή ρνιή. Παλεπηζηήκην Κξήηεο.
Παλεπηζηήκην
Κξήηεο
74100
Ρέζπκλν.
web
site:
http://www.philology.uoc.gr/gr.htm

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώξραία Βιιεληθή Φηινινγία, Οκεξηθφ Έπνο,
Εζηνξηνγξαθία, ΐπδαληηλή Φηινινγία, Γεληθή γισζζνινγία, Νενειιεληθή Φηινινγία,
Λαηηληθή Φηινινγία, Λανγξαθία, Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο, Φσλεηηθή Μνξθνινγία,
Παηδαγσγηθά, Φπρνινγία, Αηδαθηηθή, Εζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο,
Εζηνξηνγξαθία, Νενειιεληθή Κξηηηθή θαη Ανθίκην,
πζηήκαηα Γξαθήο,
Θεαηξνινγία, πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία, Αηεζλή ινγνηερληθά ξεχκαηα,
Πξνβιήκαηα Αηαθεηκεληθψλ ζρέζεσλ, Φηινζνθία, Λαηηληθή Γιψζζα, Λπξηθή Πνίεζε
– Βιεγεία, Βπίγξακκα, Γξακκαηηθή, Παππξνινγία, Λπξηθή Πνίεζε, Ρεηνξηθή,
Ώξραία Βιιεληθή Πνίεζε, Κνηλσληνγισζζνινγία Εζηνξία ηεο Γισζζνινγίαο,
Παιαηνγξαθία, Εζηνξηνγξαθία, Σξαγσδία, Ρεηνξηθή, Πνίεζε θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Α.Π.Θ. πξνζθέξεη δχν εηδηθεχζεηο: α).
ηελ εηδίθεπζε ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία θαη β). ηελ εηδίθεπζε ζηε Βπδαληηλή θαη
Νενειιεληθή Φηινινγία.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ πξνζθέξεη ηξεηο θαηεπζχλζεηο
α). Κιαζηθήο Φηινινγίαο β). Μεζαησληθήο θαη Νενειιεληθήο Φηινινγίαο γ).
Γισζζνινγίαο. Σν πηπρίν Φηινινγίαο είλαη εληαίν κε αλαγξαθή ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ
πηπρηνχρνπ, αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ζπνπδψλ πνπ έρεη επηιέμεη (ε επηινγή
γίλεηαη ζην Γ΄ εμάκελν ζπνπδψλ).
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ πξνζθέξεη
ηξεηο εηδηθεχζεηο: α). Κιαζηθήο Φηινινγίαο β). Μεζαησληθήο θαη Νέαο Διιεληθήο
Φηινινγίαο θαη γ). Γισζζνινγίαο.

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ
πεξηιακβάλεη δχν Θεκαηηθνχο Κχθινπο: α). Θεκαηηθφο Κχθινο Μαζεκάησλ
Κιαζηθήο Φηινινγίαο θαη β). Θεκαηηθφο Κχθινο Μαζεκάησλ Βπδαληηλήο θαη
Νενειιεληθήο Φηινινγίαο
ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάηξαο, παξέρεηαη
ε δπλαηφηεηα ζηα δπν ηειεπηαία έηε ζπνπδψλ επηινγήο καζεκάησλ εκβάζπλζεο ζηελ
θάζε κηα απφ ηηο ηξεηο εηδηθεχζεηο πνπ δηαζέηεη ην ηκήκα: Κιαζηθέο πνπδέο,
Βπδαληηλέο & Νενειιεληθέο πνπδέο, Γισζζνινγία.
Σέινο, ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο απνζθνπεί
αθελφο λα εμαζθαιίζεη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ κηα γεληθή θηινινγηθή θαηάξηηζε θαη
αθεηέξνπ λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνηρεηψδνπο εμεηδίθεπζεο ζηα γλσζηηθά
αληηθείκελα ελφο απφ ηνπο ηέζζεξηο ηνκείο ηνπ Σκήκαηνο: α). Kιαζηθψλ πνπδψλ
β). Βπδαληηλήο θαη Νενειιεληθήο Φηινινγίαο γ). Γισζζνινγίαο θαη δ).
Θεαηξνινγίαο – Μνπζηθνινγίαο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d8ba5e559900c4cd5aa9151c332e0824d
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d913cba0467184417aca045d1b3870760
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
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 http://myfiles.sch.gr/server/get/ddcbf69fc6534426b949cb874aee1602d
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. Έηνο
2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/def66808ead094b5fa7e0ba93505573d6
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πάηξαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. Έηνο 201011)
 http://www.philology-upatras.gr/el/home
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. Έηνο 201314)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dfc51cbc4ce9448588b58d157468a5505
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
13.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4864300

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Αεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ κε (2) θαηεπζχλζεηο: α). Κιαζηθήο Φηινινγίαο θαη β). Μεζαησληθήο –
Νενειιεληθήο Φηινινγίαο.

Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (κε ηίηιν
Κνξαήο) κε έμη εηδηθεχζεηο: α). Ώξραία Βιιεληθή Φηινινγία β). Λαηηληθή Φηινινγία
γ). ΐπδαληηλή Φηινινγία δ). Λανγξαθία ε). Νενειιεληθή Φηινινγία, θαη ζη).
Γισζζνινγία.
Βπίζεο, δχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηε Σερλνγλσζία, ζε ζπλεξγαζία
κε ην Σκήκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Δ/Τ ηνπ Β.Μ.Π. θαη ζηε
Αηδαζθαιία ηεο Νέαο Βιιεληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα
Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο & Φπρνινγίαο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηνπο ηνκείο:
Κιαζζηθή Φηινινγία, Μεζαησληθή θαη Νέα Βιιεληθή Φηινινγία, Γισζζνινγία.

Βπίζεο, δχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηηο Νενειιεληθέο πνπδέο θαη
Πνιηηηζκφ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηκήκαηα Γαιιηθήο Γιψζζαο & Φηινινγίαο,
Ώγγιηθήο Γιψζζαο & Φηινινγίαο, Γεξκαληθήο Γιψζζαο & Φηινινγίαο, Φηινινγίαο
ηνπ Ώ.Π.Θ. θαη Φηινινγίαο Κξήηεο, θαζψο θαη ζηελ Γισζζηθή Βπηθνηλσλία θαη ηε
Νενειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηκήκαηα: Φηινζνθίαο &
Παηδαγσγηθήο, Ώγγιηθήο Γιψζζαο & Φηινινγίαο θαη Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη
Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Ώ.Π.Θ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
κε (3) εηδηθεχζεηο: α). Κιαζζηθή Φηινινγία β). Μεζαησληθή θαη Νέα Βιιεληθή
Φηινινγία θαη γ). Γισζζνινγία.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ α). Δζηθή Φηινζνθία, ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Φηινζνθίαο –
Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Βζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Ώζελψλ β). Ώξραία θαη Νέα Βιιεληθή Φηινινγία θαη γ). Ώλάπηπμε δεμηνηήησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ
ζε καζεηέο κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη
ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
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Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηηο χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε γιψζζα θαη ηα θείκελα κε (3) εηδηθεχζεηο: α). ηηο
Κιαζηθέο πνπδέο β). ηε Νενειιεληθή Φηινινγία θαη γ). ηε Γισζζνινγία.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηνπο εμήο ηνκείο: α). Κιαζηθή Φηινινγία β). ΐπδαληηλή Φηινινγία γ). Νενειιεληθή
Φηινινγία δ). Γισζζνινγία ε). Εζηνξία ηνπ Θεάηξνπ θαη ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγνπο κε ηηο
ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα: σο Φηιφινγνη ζηε Αεπηεξνβάζκηα
Βθπαίδεπζε (Αεκφζηα θαη Εδησηηθή), ζε ΐηβιηνζήθεο θαη Ώξρεία, ζε Βθεκεξίδεο θαη
πεξηνδηθά, ζε Βθδνηηθνχο νίθνπο θαη νξγαληζκνχο, ζηελ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε, ζε
εξγαζίεο κε θηινινγηθφ αληηθείκελν ζην ρψξν ησλ εθδφζεσλ (κεηαθξαζηέο θαη
επηκειεηέο εθδφζεσλ, γισζζνιφγνη, επίβιεςε εθδφζεσλ, ζπγγξαθή βνεζεκάησλ γηα
ηα θηινινγηθά καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ) θαη ζηνλ Tχπν, σο θαζεγεηέο ηεο Βιιεληθήο
σο Ξέλεο γιψζζαο, σο σξνκίζζηνη θαζεγεηέο / εθπαηδεπηέο ζε δηάθνξεο ζρνιέο
(I.E.K., K.E.K., .Β.Κ.), σο σξνκίζζηνη θαζεγεηέο / εθπαηδεπηέο ζε γηα δηδαζθαιία
Βιιεληθψλ ζε Πξνγξάκκαηα Ώλαιθαβεηηζκνχ θαη ζε Οκάδεο Κνηλσληθά
Ώπνθιεηζκέλσλ (π.ρ. Σζηγγάλσλ), ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ζε Θεαηξηθνχο
Οξγαληζκνχο θαη Mέζα Mαδηθήο Βλεκέξσζεο.

ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ (2 ηκήκαηα)
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
Σα ηκήκαηα Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (ΣΒΦΏΏ), επηδηψθνπλ: α).
Να θαιιηεξγνχλ θαη λα πξνάγνπλ ηελ επηζηήκε ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ηνπ
αζιεηηζκνχ κε ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ εθαξκνζκέλε δηδαζθαιία θαη έξεπλα β). Να
παξέρνπλ ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ
άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία γ).
Να ζπκβάιινπλ ζηελ πξφνδν ηνπ ειιεληθνχ αζιεηηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα λα
θαιιηεξγνχλ θαη λα δηαδίδνπλ ηελ αζιεηηθή ηδέα δ). Να ζπκβάιινπλ ζηε
ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο πνιίηεο ηεο ζεκαζίαο ηεο θπζηθήο αγσγήο σο βαζηθνχ
παξάγνληα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο.
1. Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. ρνιή Βπηζηήκεο
Φπζηθήο Ώγσγήο & Ώζιεηηζκνχ. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην
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Ώζελψλ.

Βζληθήο

Ώληίζηαζεο

41,

Αάθλε

17237.

web

site:

http://www.phed.uoa.gr/

2. Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. ρνιή Βπηζηήκεο
Φπζηθήο Ώγσγήο & Ώζιεηηζκνχ. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web site: http://www.phed.auth.gr/
3. Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. ρνιή Βπηζηήκεο
Φπζηθήο Ώγσγήο & Ώζιεηηζκνχ. Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο.
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 69100 Κνκνηελή. web site: www.phyed.duth.gr
4. Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. ρνιή Βπηζηήκεο
Φπζηθήο Ώγσγήο & Ώζιεηηζκνχ. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.
Άγηνο Εσάλλεο 62110. έξξεο web site: http://www.phed.auth.gr/
5. Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. ρνιή
Ώλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο.
Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο
Καξπέο
42100 Σξίθαια.
web site:
http://www.pe.uth.gr/cms/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Οη ππνςήθηνη γηα ηα Σκήκαηα Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ
(ΣΒΦΦΏ), ππφθεηληαη ζε πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο θαη ζε πξαθηηθέο δνθηκαζίεο.
Βηδηθφηεξα, φζνη επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ΣΒΦΏΏ απαηηείηαη λα ππνζηνχλ
παζνινγηθέο, νθζαικνινγηθέο θαη θαξδηνινγηθέο εμεηάζεηο, θαζψο θαη πξαθηηθή
δνθηκαζία ζε ηξία απφ ηα ηέζζεξα αγσλίζκαηα: Αξφκνο 400 m, Άικα ζε κήθνο,
θαηξνβνιία, Κνιχκβεζε. Ώλάινγα κε ηηο επηδφζεηο πνπ επηηπγράλνληαη ζε απηά ηα
αζιήκαηα, ιακβάλνληαη επί πιένλ κφξηα, ηα νπνία πξνζηίζεληαη ζηα ζπλνιηθά κφξηα
εηζαγσγήο ησλ γξαπηψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Φπζηνινγία, ΐηνθηλεηηθή, Βξγνθπζηνινγία, Ώζιεηηαηξηθή,
Βηδηθή αγσγή, Γεληθή Πξνπνλεηηθή, Αηδαθηηθή ηνπ Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ,
Αηδαθηηθή ηεο ΦΏ ζηε ΐ/ζκηα Βθπαίδεπζε, Φπζηθνζεξαπεία, Ώζιεηηθή Καξδηνινγία,
Βξγνκεηξία, ΐηνρεκεία ηεο Άζθεζεο, Κνηλσληθή Ώζιεηηθή Φπρνινγία, Πξψηεο
ΐνήζεηεο – Παζνινγία Ώζινπκέλσλ, πλήζε Παηδηαηξηθά Πξνβιήκαηα, Μνξθνινγία
Νεπξηθνχ & Μπτθνχ πζηήκαηνο, Πξνπνλεηηθή Ώλαπηπμηαθψλ Διηθηψλ ζηηο
Ώζινπαηδηέο, Μάζεζε θαη Ώλάπηπμε Κηλεηηθψλ Αεμηνηήησλ, Βηήζηνο ρεδηαζκφο
Ώζιεηηθήο Πξνπφλεζεο, Φπρνθηλεηηθή Ώγσγή ζε Άηνκα κε Βηδηθέο Ώλάγθεο,
Βθαξκνγέο κνληέισλ εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο ζηε θπζηθή αγσγή, Βηδηθά ζέκαηα
εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο παηδηψλ θαη εθήβσλ, Παηδαγσγηθά Παηρλίδηα,
Ναπαγνζσζηηθή, Βλφξγαλε Γπκλαζηηθή, Καιαζνζθαίξηζε, Πνδφζθαηξν, Ρπζκηθή
Γπκλαζηηθή, Υεηκεξηλά Ώζιήκαηα – Υηνλνδξνκία, Ώζιεηηθέο Αξαζηεξηφηεηεο
Κιεηζηνχ Υψξνπ, Βιιεληθνί Παξαδνζηαθνί Υνξνί, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Α.Π.Θ. πξνζθέξεη θαηεπζχλζεηο –
εηδηθφηεηεο ζην 3ν θαη 4ν έηνο. Γηα ηελ επηινγή θαη παξαθνινχζεζε κηαο Βηδηθφηεηαο
ζην 3ν θαη 4ν έηνο ζπνπδψλ, θάζε θνηηεηήο/ηξηα ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρεη
παξαθνινπζήζεη ην αληίζηνηρν πξναπαηηνχκελν κάζεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο
Βηδηθφηεηαο ζην 2ν έηνο ζπνπδψλ θαη λα έρεη αμηνινγεζεί κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ επηά
(7). Οη θαηεπζχλζεηο είλαη: α). Πξνπνλεηηθή β). Φπζηθή Γξαζηεξηφηεηα γ).
Άζθεζε ζε Δηδηθνχο Πιεζπζκνχο θαη δ). Υνξφο.
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Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο δηαθξίλεηαη
κέζα απφ 3 θαηεπζχλζεηο: α). Αγσληζηηθνχ Αζιεηηζκνχ β). Τγείαο, Αλαςπρήο &
Οξγάλσζεο – Γηνίθεζεο γ). Παηδαγσγηθψλ – Δηδηθήο Αγσγήο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2010-11)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d44edb89b61664957b10916d0cd0f782c
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
(Θεζζαινλίθεο) (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d5a451be1b4484658ad16cdfb85c6e54d
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ.
έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dc839bcc55f3e4c879e4c833c73a5a2e5
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (εξξψλ)
(αθαδ. έηνο 2015-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6ab51f2dbad24b46a97e00bd5c7d0466
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201314)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d1760c8ba56c9495e8933423d136641f7
Παξνπζίαζε ηκεκάησλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
14.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4866684 (Θεζζαινλίθεο)
 http://www.tubechop.com/watch/4866738 (εξξψλ)

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη δχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α).
ΐηνινγία ηεο Άζθεζεο θαη β). Φπζηθή Ώγσγή & Ώζιεηηζκφο, κε ηηο αθφινπζεο
θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ θαη εηδίθεπζεο: Παηδαγσγηθφ Πεδίν, Ώλζξσπηζηηθφ Πεδίν,
Οξγαλσηηθφ Πεδίν, Πξνπνλεηηθφ Πεδίν.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. ηεο Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ
ζπνπδψλ ζηε Φπζηθή Αξαζηεξηφηεηα θαη Πνηφηεηα Γσήο.

πξφγξακκα

Σν ηκήκα ηνπ Α.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Άζθεζε
θαη Πνηφηεηα Γσήο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. ησλ εξξψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηελ Κηλεζηνινγία.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεη ηέζζεξα κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Άζθεζε θαη Τγεία. β). Φπρνινγία ηεο Άζθεζεο γ).
Άζθεζε & Πνηφηεηα δσήο θαη δ). Αηνίθεζε ηνπ Ώζιεηηθνχ Σνπξηζκνχ.
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ κπνξεί λα
εξγαζηεί: σο θαζεγεηήο Φπζηθήο Ώγσγήο ζηηο ηξεηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, θαζψο
θαη ζηελ εηδηθή αγσγή (γηα άηνκα κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο), σο πξνπνλεηήο αηνκηθψλ ή
νκαδηθψλ αζιεκάησλ, σο γπκλαζηήο ζε επηρεηξήζεηο θαη δήκνπο, σο δηεπζπληήο
γπκλαζηεξίσλ θαη ρψξσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, σο ηερληθφο ζχκβνπινο ή
επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζε αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζπλαθείο θνξείο.

ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΘΔΑΣΡΟΤ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
θνπφο ηνπ ηκεκάησλ Θεαηξηθψλ ζπνπδψλ είλαη ε αλάδεημε επηζηεκφλσλ κε
θαιιηηερληθή παηδεία, θαη θαιιηηερλψλ κε θαηάιιειε ζεσξεηηθή ππνδνκή. Γη απηφ ην
ιφγν θαη ν ραξαθηήξαο ησλ ζπνπδψλ είλαη κηθηφο: επηζηεκνληθφο θαη θαιιηηερληθφο,
ζεσξεηηθφο θαη πξαθηηθφο.
1. Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ. Φηινζνθηθή ρνιή. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε – 15784 Ειίζηα. web site:
http://www.theatre.uoa.gr/
2. Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ. ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Παλεπηζηήκην
Πεινπνλλήζνπ. ΐαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 21 & Σεξδάθε, 21100, Ναχπιην. web
site: http://ts.uop.gr/
3. Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ. ρνιή Ώλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ
Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Παλεπηζηήκην Παηξψλ 26500 Πάηξα. web
site: http://www.theaterst.upatras.gr/
4. Σκήκα Θεάηξνπ. ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.thea.auth.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα) γηα ηα ηκήκαηα Θεαηξηθψλ πνπδψλ θαη 5 έηε
(10 εμάκελα) γηα ην ηκήκα Θεάηξνπ ηνπ Ώ.Π.Θ.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ Σέρλε ηνπ Θεάηξνπ, Ώλάγλσζε Θεαηξηθψλ
Παξαζηάζεσλ, Κείκελα Θεσξίαο Θεάηξνπ, Αξακαηνινγία, Σν ζέαηξν ηεο
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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Ώξραηφηεηαο, Εζηνξία ηνπ Παγθφζκηνπ Θεάηξνπ, Εζηνξία ηνπ Νενειιεληθνχ
Θεάηξνπ, ηνηρεία ζθελνγξαθίαο – ελδπκαηνινγίαο, Mνξθέο ζεαηξηθψλ ρψξσλ,
ηνηρεία ππνθξηηηθήο, θελνζεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηνηρεία παηδαγσγηθήο, Αηδαθηηθή
ηνπ ζεάηξνπ: Θεαηξηθφ παηρλίδη, Αξακαηνπξγηθέο αλαιχζεηο, Kξηηηθή αλάιπζε
ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, Γεηήκαηα ζεαηξηθήο αηζζεηηθήο, Θεσξίεο ππνθξηηηθήο,
Μεζνδνινγία ηεο Θεαηξνινγηθήο Έξεπλαο, θελνγξαθία – Βλδπκαηνινγία,
Βλδπκαηνινγία, Τπνθξηηηθή, Kηλεζηνινγία, Φσλεηηθή – νξζνθσλία, θελνζεζία,
θελνζεηηθά ξεχκαηα ζηελ Βπξψπε, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. έρεη δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ
(θαηεμνρήλ επξσπατθφ) κε επίθεληξν ηα ειιεληθά θαηλφκελα. Σα θχξηα ελδηαθέξνληά
ηνπ είλαη ηξία: α). ε ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ β). ε ζεσξία ηνπ ζεάηξνπ θαη γ). ε αλάιπζε
ηεο παξαγσγήο ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Εδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ηζηνξία
ηνπ επξσπατθνχ ζεάηξνπ απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα, θαη, φπσο είλαη θπζηθφ,
ηδίσο ηνπ ειιεληθνχ: αξραίνπ, λεφηεξνπ θαη ζχγρξνλνπ, θαζψο θαη ζηε ζεαηξνινγηθή
αλάιπζε δξακαηηθψλ θεηκέλσλ απφ ηελ επξσπατθή θαη ηελ ειιεληθή δξακαηνπξγία.
Σν ηκήκα δελ δηαζέηεη αθφκα θαηεπζχλζεηο. Βπίζεο ζηελ παξνχζα θάζε, δελ παξέρεη
εηδηθφηεηεο. H χπαξμε ηθαλνχ βαζκνχ ειεχζεξσλ επηιεγκέλσλ καζεκάησλ θαζψο θαη
ππνρξεσηηθψλ επηινγψλ επηηξέπεη ζηνλ θνηηεηή λα δηακνξθψζεη ην δηθφ ηνπ
πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηα ζηελφηεξα ελδηαθέξνληά ηνπ.
χκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Πεινπνλλήζνπ, θαηά ηα δχν πξψηα έηε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη θνηηεηέο απνθηνχλ
βαζηθή ζεαηξηθή παηδεία, ελψ θαηά ηα δχν ηειεπηαία παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα
εηδίθεπζεο ησλ δχν άηππσλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ηκήκαηνο. Οη άηππεο θαηεπζχλζεηο
είλαη νη εμήο: α). Καηεχζπλζε Θεαηξνινγίαο θαη β). Καηεχζπλζε Παξαζηαηηθψλ
Σερλψλ.
ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Ώ.Π.Θ. εθηφο απφ ηε βαζηθή θαηάξηηζε
ζηε Θεαηξνινγία, πξνζθέξεη πιήξσο αλεπηπγκέλεο εηδηθεχζεηο σο εμήο: α). ζηε
Γξακαηνινγία – Παξαζηαζηνινγία β). ζηε θελνγξαθία – Δλδπκαηνινγία γ)ζηελ
Τπνθξηηηθή, θαζψο θαη εηδηθφ θχθιν καζεκάησλ γηα ηε θελνζεζία θαη έλα
νινθιεξσκέλν πξφγξακκα καζεκάησλ γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε. Καζψο ην
ηκήκα αλαπηχζζεηαη, εθηφο απφ ηηο θχξηεο θαηεπζχλζεηο, νξγαλψλνληαη θαη
επηκέξνπο εηδηθεχζεηο (κηθξνί θχθινη 4-6 καζεκάησλ), νη νπνίεο είλαη πξναηξεηηθέο
θαη κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζηελ θχξηα θαηεχζπλζε: α). θελνζεζία β).
Κηλεκαηνγξάθνο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d9e2ddbe7d1f5464dba494ac84f1e3eae
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2014-15)


http://myfiles.sch.gr/server/get/d1d25d5f6dce545119b4e8629f0b95e63

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (αθαδ. έηνο 2015-16)


http://myfiles.sch.gr/server/get/d1eb1edea578f45968559c925ce980b43

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2010-11)
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 http://www.thea.auth.gr/undergraduate-studies/study-guide/
 θαη http://qa.auth.gr/el/x/studyguide/120000009/current
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
13.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4820596

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν: Ώπφ ην
θείκελν ζηε ζθελή. Σν ειιεληθφ ζέαηξν ζε δηάινγν κε ην παγθφζκην.

Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ πξνζθέξεη

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηελ Αξακαηηθή ηέρλε θαη παξαζηαηηθέο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη δηά βίνπ
κάζεζε.

Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη
ζπνπδψλ ζην Ώξραίν Βιιεληθφ Θέαηξν.

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα

Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν: Δ
Θεαηξηθή παξάζηαζε: ηζηνξία, ζεσξία θαη πξαθηηθή, κε ηηο εμήο θαηεπζχλζεηο: α).
Παξαζηαζηνινγία – Αξακαηνινγία β). θελνζεζία γ). θελνγξαθία –
Βλδπκαηνινγία δ). Τπνθξηηηθή ε). Παηδαγσγηθή ηνπ Θεάηξνπ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: σο θξηηηθνί
θαη ζεσξεηηθνί ηεο ηέρλεο ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ Σχπν θαη ζε εθδνηηθνχο
νίθνπο, σο ππεχζπλνη ζεαηξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζε Τπνπξγεία
Ννκαξρίεο, Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε, ζεαηξηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο,
Εδξχκαηα κε πνιηηηζκηθή δξάζε, Μέζα Μαδηθήο Βλεκέξσζεο (ξαδηνθσλία,
ηειεφξαζε), σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (εζνπνηνί, ζθελνγξάθνη, ζθελνζέηεο), ζηελ
εθπαίδεπζε, σο θαζεγεηέο ζε δξακαηηθέο ζρνιέο, σο θαζεγεηέο ζεαηξηθήο παηδείαο
ζηε δεκνηηθή θαη κέζε εθπαίδεπζε (σο σξνκίζζηνη ή κφληκνη εθπαηδεπηηθνί θιάδνπ
ΠΒ32), σο ζεαηξηθνί εκςπρσηέο (animateurs) ζε θέληξα λεφηεηαο, πνιηηηζηηθά
θέληξα θ.ιπ., σο ζηειέρε θξαηηθψλ ζεαηξηθψλ νξγαληζκψλ.

ΘΔΟΛΟΓΗΑ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΟΛΟΓΗΑ
ΠΟΗΜΑΝΣΗΚΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΟΛΟΓΗΑ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
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θνπφο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ηεο Ώγίαο Γξαθήο, ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο εθθιεζίαο θαη
γεληθφηεξα ηε ρξηζηηαληθή πίζηε θαη παξάδνζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηκήκαηα
Θενινγίαο πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα εξεπλνχλ θαη λα
κειεηνχλ ηελ Οξζφδνμε Θενινγία, λα θαιιηεξγνχλ ηνπο Πξαθηηθνχο Κιάδνπο ηεο
Θενινγίαο (Πνηκαληηθή, Κνηλσληνινγία ηεο Θξεζθείαο, χγρξνλα Εδενινγηθά
Ρεχκαηα), αιιά θαη λα δεκηνπξγνχλ ηελ απαξαίηεηε επηθνηλσλία Βθθιεζίαο –
Κνηλσλίαο.
1. Σκήκα Θενινγίαο. Θενινγηθή ρνιή. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε Ώζελψλ, 15772 Άλσ Ειίζηα. web site:
http://www.theol.uoa.gr/.
2. Σκήκα Θενινγίαο. Θενινγηθή ρνιή. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.theo.auth.gr/
3. Σκήκα Κνηλσληθήο Θενινγίαο. Θενινγηθή ρνιή. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε Ώζελψλ, 15772 Άλσ Ειίζηα. web
site: http://www.soctheol.uoa.gr/
4. Σκήκα Πνηκαληηθήο θαη Κνηλσληθήο Θενινγίαο. Θενινγηθή ρνιή.
Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124
Θεζζαινλίθε. web site: http://www.past.auth.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Κιεξηθνί θαη κνλαρνί κπνξνχλ επίζεο λα θνηηήζνπλ ζηε Θενινγηθή ρνιή.

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ Καηλή Αηαζήθε, Ώξραία Ββξατθή Γιψζζα,
Εζηνξία επνρήο ηεο Καηλήο Αηαζήθεο, Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα, Βξκελεία Καηλήο
Αηαζήθεο, ΐηβιηθή Ώξραηνινγία, Βξκελεία Παιαηάο Αηαζήθεο, Ώξραίνο Ενπδατζκφο
θαη θφζκνο, Πεξηβάιινλ – Ώγία Γξαθή θαη Οξζφδνμε Παξάδνζε, Γεληθή
Βθθιεζηαζηηθή Εζηνξία, ΐπδαληηλή Εζηνξία, Καλνληθφ Αίθαην, Εζηνξία ιαβηθψλ
Βθθιεζηψλ, Υξηζηηαληθή θαη ΐπδαληηλή Ώξραηνινγία, Βθθιεζηαζηηθή Εζηνξία ηεο
Βιιάδαο, Λεηηνπξγηθή, πγθξηηηθή Θξεζθεηνινγία, ρέζεηο Βθθιεζίαο θαη Πνιηηείαο
ζηελ Βιιάδα, Παηδαγσγηθή, Πνηκαληηθή Θενινγία θαη Φπρνινγία, Αηδαθηηθή ησλ
Θξεζθεπηηθψλ, πγθξηηηθή Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο, Υξηζηηαληθή Δζηθή, Εζηνξία
ησλ Ανγκάησλ, Παηεξηθή Θενινγία, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Κνηλσληθήο Θενινγίαο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. ζεξαπεχεη ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηεο Θενινγίαο ζηελ θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε, φπσο δειαδή απηή κε βάζε ηε
ζεσξία εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε κέζα ζηελ θνηλσλία. Βπίζεο, παξάιιεια κε ηε γεληθή
επηζηεκνληθή ζενινγηθή ππνδνκή πνπ πξνζθέξεη, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηεπηζηεκνληθή
κειέηε ηεο Θξεζθείαο, βαζηζκέλε ζηε ζχγρξνλε κεζνδνινγία θαη ζπλδεδεκέλε κε ηα
επίθαηξα δεηήκαηα ησλ θαηξψλ καο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Πνηκαληηθήο θαη Κνηλσληθήο Θενινγίαο ηνπ Ώ.Π.Θ. επηδηψθεη
λα θαηαξηίδεη ζηειέρε ηεο Θενινγηθήο Βπηζηήκεο: α). γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαηά

πξψηνλ ηεο Θενινγηθήο έξεπλαο θαη θαηά δεχηεξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο ηεο Θενινγίαο κε ηε Φηινινγία, ηελ Ώξραηνινγία, ηε
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Φηινζνθία, ηε Ννκηθή, ηελ Εαηξηθή θαη ηηο Φπζηθέο Βπηζηήκεο, β). γηα ηε ζηειέρσζε
ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη παξεκθεξψλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ γ). γηα ηε
ζηειέρσζε ηεο Οξζνδφμνπ Βθθιεζίαο ζηελ Βιιάδα θαη ζην Βμσηεξηθφ κε θιεξηθνχο
θαη ιατθνχο πςειψλ πξνζφλησλ, κε γλψζε ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο
επηζηεκνληθνχ πεξηβάιινληνο, θαη δ). γηα ηελ εξγαζία ζε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο,
επηρεηξεκαηηθνχο θαη δηεζλείο θνξείο, φπσο επίζεο ζηειέρε ησλ εθθιεζηαζηηθψλ
ηερλψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο εθθιεζηαζηηθήο
παξάδνζεο θαη πξάμεο (ιφγνπ θαη ηέρλεο).
Οδεγφο ζπνπδψλ ηκήκα Θενινγίαο - Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
(ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2013-13)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d56233b1133d34164a424e190acb92551
Οδεγφο ζπνπδψλ ηκήκα Θενινγίαο - Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
(αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/df1583327015b4f778099ef224311ba11
Οδεγφο ζπνπδψλ ηκήκα Πνηκαληηθήο & Κνηλσληθήο Θενινγίαο - Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d84e93f9943ec432e86ca67e4b155a757
Παξνπζίαζε ηκεκάησλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
14.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4866799 (ζενινγίαο)
 http://www.tubechop.com/watch/4866879 (Πνηκαληηθήο Θενινγίαο)

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα Θενινγίαο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
κε 4 εηδηθεχζεηο: α). Βξκελεπηηθή Θενινγία β). Εζηνξηθή Θενινγία γ). πζηεκαηηθή
Θενινγία θαη δ). Παηεξηθψλ πνπδψλ-Εζηνξίαο Ανγκάησλ θαη πκβνιηθήο.
Σν ηκήκα Θενινγίαο ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηελ Θενινγία θαη Πνιηηηζκφ, κε εηδίθεπζε ζηνπο εμήο θιάδνπο: α). Βξκελεπηηθήο
Θενινγίαο β). Εζηνξηθήο Θενινγίαο γ). πζηεκαηηθήο Θενινγίαο δ). Πξαθηηθήο
Θενινγίαο θαη ε). Οηθνπκεληθή Θενινγία.
Σν ηκήκα Κνηλσληθήο Θενινγίαο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη (6) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ α). ΐηβιηθψλ πνπδψλ β). Καλνληθνχ Αηθαίνπ γ).
Βθθιεζηαζηηθήο Γξακκαηείαο δ). Πνηκαληηθή Θενινγία θαη Ώγσγή ε). Υξηζηηαληθή
Λαηξεία ζη). Θξεζθεηνινγία.
Σν ηκήκα Πνηκαληηθήο θαη Κνηλσληθήο Θενινγίαο ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν Οξζφδνμε Θενινγία θαη Υξηζηηαληζκφο κε 4 εηδηθεχζεηο:
α). Ώγία Γξαθή θαη Παηεξηθή Γξακκαηεία β). Εζηνξία ηεο Βθθιεζίαο θαη Ανγκαηηθή
Θενινγία γ). Λεηηνπξγηθή Υξηζηηαληθή Ώξραηνινγία θαη Σέρλε δ). Καλνληθφ Αίθαην,
νξγάλσζε, δσή θαη δηάλνηα ηεο εθθιεζίαο.
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Μπνξεί λα αλαδεηρηεί σο ηθαλφο ζενιφγνο επηζηήκνλαο αθνινπζψληαο επηπιένλ
θάπνην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ γηα αθαδεκατθή ζηαδηνδξνκία ή λα
εξγαζηεί σο θαζεγεηήο ζξεζθεπηηθψλ ζηε κέζε εθπαίδεπζε, αθνχ δψζεη εμεηάζεηο
γηα δηνξηζκφ ζηνλ αληίζηνηρν δηαγσληζκφ ηνπ ΏΒΠ. Μπνξεί επίζεο λα γίλεη
θιεξηθφο, ηφζν ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, φζν θαη ζηνλ επξχηεξν ειιεληζκφ ηεο
δηαζπνξάο (Βπξψπε, Ώκεξηθή, Ώπζηξαιία, Ώθξηθή, Ώζία), ελψ παξάιιεια κπνξεί λα
ζηειερψζεη σο ιατθφο δηάθνξεο ππεξεζίεο εθθιεζηαζηηθήο θνηλσληθήο δηαθνλίαο.
Βπίζεο νη πηπρηνχρνη ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ εξγαζία ζε
θάζε ζέζε πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηεο ηνλ άλζξσπν θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ, ηελ
νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία (Βξεπλεηηθά θέληξα, Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε,
πκβνπιεπηηθνί ηαζκνί).

ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ
ΏΝΧΣΏΣΔ ΥΟΛΔ ΚΏΛΧΝ ΣΒΥΝΧΝ
Σν Σµήµα Θεσξίαο θαη Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο ζθνπεχεη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζµηζε ησλ
Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ζηελ Βιιάδα µέζσ ηεο έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο ηεο
Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο. Δ επηζηήµε ηεο Θεσξίαο θαη Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο
αληηκεησπίδεηαη φρη σο επηιεγφµελε δηδαθηηθή χιε, αιιά σο εηδηθεπµέλνο θαη ζαθψο
πξνζδηνξηζµέλνο (ζχµθσλα µε ηε δηεζλή πξαθηηθή) αθαδεµατθφο θαη
επαγγειµαηηθφο πξνζαλαηνιηζµφο.
Δ εξεπλεηηθή εµβέιεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ - ε νπνία εληζρχεηαη
απφ έλα ζεµαληηθφ αξηζµφ επηζηεµνληθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο π.ρ. ε Φηινζνθία, ε
Εζηνξία ησλ Ώηζζεηηθψλ Θεσξηψλ, ε Μνπζεηνινγία, ε Εζηνξία ηεο Ώξρηηεθηνληθήο, ε
Ώλζξσπνινγία ηεο Σέρλεο θαη ε Κξηηηθή - θαιχπηεη ην ρψξν ηνπ επξσπατθνχ θαη
δπηηθνχ πνιηηηζµνχ, µε δεδνµέλε σζηφζν πξννπηηθή αλνηγµάησλ ζε αξραίνπο αιιά
θαη ζχγρξνλνπο πνιηηηζµνχο ηεο αλαπηπζζφµελεο πεξηθέξεηαο.
1. Σκήκα Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο. Ώλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ.
Παηεζίσλ 42, 106 82 Ώζήλα. web site: http://www.aht.asfa.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Εζηνξία ηεο Σέρλεο, Εζηνξία ησλ Ώηζζεηηθψλ Θεσξηψλ,
Μεζνδνινγία θαη Εζηνξηνγξαθία ηεο Σέρλεο, Εζηνξία ηεο Ώξρηηεθηνληθήο, Βπξσπατθή
Εζηνξία ησλ Νενηέξσλ θαη Μνληέξλσλ Υξφλσλ, Ξέλε Γιψζζα : Ώγγιηθή Γιψζζα,
Γαιιηθή Γιψζζα, Βπξσπατθή Λνγνηερλία, Παξαθνινχζεζε Καιιηηερληθνχ
Βξγαζηεξίνπ, Βηδηθά Θέκαηα Εζηνξίαο ηεο Ώξρηηεθηνληθήο, Εζηνξία ηεο Νεφηεξεο
Βπξσπατθήο Σέρλεο, Φηινζνθία θαη Θεσξία ηεο Σέρλεο, Ώλζξσπνινγία ηεο Σέρλεο,
Εζηνξία θαη Θεσξία ηεο Κξηηηθήο ηεο Σέρλεο, Κνηλσληνινγία ηεο Σέρλεο , Εζηνξία
ησλ Νέσλ Μέζσλ, Βηζαγσγή ζηελ Εζηνξία ηνπ Θεάηξνπ, Βηδηθά Θέκαηα
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Κνηλσληνινγίαο ηεο Σέρλεο, Βηζαγσγή ζηελ Εζηνξία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ,
Φπραλαιπηηθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο Σέρλεο, Εζηνξία ηεο Μνληέξλαο Σέρλεο, Εζηνξία
ηεο Νενειιεληθήο Σέρλεο, Θεσξία ηεο Σέρλεο, Μνπζεηνινγία, Σέρλε θαη
Φπραλάιπζε, Σέρλε θαη Φηινζνθία: Σέρλε κλεκνληθή, πγθξηηηθέο Πξνζεγγίζεηο
Σέρλεο θαη Λνγνηερλίαο, Σέρλε θαη Φηινζνθία: Δ έλλνηα ηεο Σέρλεο, Παηδαγσγηθή,
Αηδαθηηθή ηεο Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο, Πξνβιήκαηα έξεπλαο ζηελ Εζηνξία ηεο Σέρλεο,
Ώξρηηεθηνληθή θαη Αεκφζηνο Υψξνο, Φπρνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ηελ Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2011-11)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d82ef28083f9e456e9376fe5bd030796a

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα Θεσξίαο θαη Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο ηεο Ώ..Κ.Σ. ζα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Θεσξία θαη Εζηνξία ηεο Σέρλεο απφ ην αθαδ. έηνο 2016-17.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Σν ηµήµα Θεσξίαο θαη Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ θάιπςε ελφο
ζεµαληηθνχ θελνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αθαδεκατθή, αιιά θαη πνιηηηζµηθή δσή ηνπ
ηφπνπ. Ώλ θαη θξάηνο-µέινο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, ε Βιιάδα δελ έρεη
πξνζπαζήζεη αξθεηά γηα λα θαηαζηήζεη θνηλσλφ ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζµνχ, ηφζν
ηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε, φζν θαη ηελ Ώλψηαηε Παηδεία. Οη επηπηψζεηο απηήο
ηεο παηδεπηηθήο αδξάλεηαο είλαη δπζηπρψο νξαηέο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ Έιιελα πνιίηε. Ώμηνπνηψληαο ηελ πξνλνµηαθή γεηηλίαζή ηνπ
µε ην Σµήµα Βηθαζηηθψλ Σερλψλ ηεο ΏΚΣ, ην Σµήµα Θεσξεηηθψλ πνπδψλ
Σέρλεο έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ θαη θπξίαξρεο ζεµαζίαο πξννπηηθή λα ζπµβάιιεη ζην
λα θαηαζηήζεη ηνπο Έιιελεο πνιίηεο θνηλσλνχο ηνπ επξσπατθνχ, θπξίσο,
πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη λα ζπλδξάκεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αλαβάζµηζε ηεο
θαιιηηερληθήο θαη αηζζεηηθήο παηδείαο ηνπ Έιιελα πνιίηε, ζπκβάιινληαο θαη‟ απηφλ
ηνλ ηξφπν ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο ηνπ.
Οη απφθνηηνη ηνπ Σµήµαηνο, αιιά θαη νη θνηηεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ θχθινπ - ν
νπνίνο πξφθεηηαη ζχληνκα λα νξγαλσζεί - ζα µπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο γλψζεηο θαη
ηελ επηζηεµνληθή ηνπο πείξα ζε Παλεπηζηήκηα, Βπηζηεµνληθά Ελζηηηνχηα, Μνπζεία,
Αεµνηηθέο Πηλαθνζήθεο θαη θπξίσο -απηή είλαη ε ζεµαληηθφηεξε πξνζδνθία µαοζηε ηνηρεηψδε θαη Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ θαη‟
εμνρήλ ππξήλα δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο θαη ηαπηφηεηάο καο.

ΗΠΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
Οη ζπνπδέο ζην ηκήκα Εζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο επηθεληξψλνληαη ζηε
κειέηε θαη ζηελ έξεπλα ηεο γιψζζαο, ηεο γισζζνινγίαο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ
πνιηηηζκνχ ηεο Εζπαλίαο θαη ηεο Λαηηληθήο Ώκεξηθήο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
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πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ην ηκήκα ζπλεξγάδεηαη κε φια ηα ηκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο
ρνιήο.
1. Σκήκα Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο. Φηινζνθηθή ρνιή. Βζληθφ
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 15784 Ειίζηα
web site: http://www.spanll.uoa.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Ο ππνςήθηνο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην ηκήκα εμεηάδεηαη επηπιένλ ζην κάζεκα ηεο
Εζπαληθήο Γιψζζαο.

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηε Λνγνηερλία (Πεδνγξαθία, Πνίεζε, Θέαηξν),
Εζπαληθή Γιψζζα, Εζπαληθή Λνγνηερλία, Εζπαληθφο Πνιηηηζκφο, Εζπαληθή
Γισζζνινγία, Εζηνξία θαη Θεσξία ηεο Μεηάθξαζεο, Εζπαληθφ Μπζηζηφξεκα,
Πξαθηηθή ηεο Μεηάθξαζεο, Μεζνδνινγία Βπηζηεκνληθήο Έξεπλαο, Εζηνξία ηεο
Εζπαληθήο Σέρλεο, Εζπαλνακεξηθαληθφ Θέαηξν, Βθαξκνζκέλε Γισζζνινγία ζηε
Αηδαζθαιία – Βθκάζεζε ηεο Εζπαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη
Εζπαληθέο πνπδέο, χγρξνλε Εζπαληθή θέςε, θ.ά.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο απηνχ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε,
ηδησηηθή θαη θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε, σο κεηαθξαζηέο, ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο,
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζε ζέζεηο φπνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο ηζπαληθήο
γιψζζαο, ζε Σξάπεδεο θαη Οξγαληζκνχο.

ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ
ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΊΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ
ΑΓΧΘΧΝ
ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
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Σα ηκήκαηα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο επηδηψθνπλ λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο θνηηεηέο
ζηε ζθαηξηθή θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ζηε κειέηε ησλ πιηθψλ
θαηαινίπσλ ησλ αλζξψπσλ ηνπ παξειζφληνο. Έηζη, εξεπλψληαο ηα πνιηηηζκηθά
δείγκαηα ηνπ παξειζφληνο, εκπινπηίδεηαη ε ηζηνξηθή γλψζε ηνπ παξφληνο.
1. Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο. Φηινζνθηθή ρνιή. Βζληθφ
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε Ώζελψλ, 15772
Άλσ Ειίζηα web site: http://www.arch.uoa.gr/
2. Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο. Φηινζνθηθή ρνιή. Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web
site: http://www.hist.auth.gr/
3. Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο. Φηινζνθηθή ρνιή. Παλεπηζηήκην
Εσαλλίλσλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ T.K. 45110
Εσάλληλα. web site: http://www.hist-arch.uoi.gr/
4. Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο. Φηινζνθηθή ρνιή. Παλεπηζηήκην
Κξήηεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε Γάιινπ Ρεζχκλνπ. web site: http://www.historyarchaeology.uoc.gr/
5. Σκήκα Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο & Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ. ρνιή

Ώλζξσπηζηηθψλ Βπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ. Παλεπηζηήκην
Πεινπνλλήζνπ. Παιαηφ ηξαηφπεδν, 24100, Καιακάηα. web site:
http://kalamata.uop.gr/~hamccd

6. Σκήκα Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο & Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο. ρνιή
Ώλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο.
Ώξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΐφινο. web site: http://www.ha.uth.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηνλ Πξντζηνξηθφ Πνιηηηζκφ, Βηζαγσγή ζηελ
Βιιεληθή Κιαζηθή Ώξραηνινγία, Βηζαγσγή ζηε Υξηζηηαληθή θαη ΐπδαληηλή
Ώξραηνινγία, Πξντζηνξηθέο Κνηλσλίεο ηνπ Ώηγαίνπ θαη ηεο ΐαιθαληθήο,
Σνπνγξαθία: Εεξά Οιπκπίαο, Αειθψλ, Αήινπ, Ώηηηθήο, Τζηεξνβπδαληηλή
Ώξραηνινγία, Ώξρηηεθηνληθή ηεο αξρατθήο θαη Κιαζηθήο Βπνρήο, Παιαηνρξηζηηαληθή
Ώξραηνινγία, Μεζνβπδαληηλή Ώξραηνινγία, Τζηεξνβπδαληηλή Ώξραηνινγία,
Αεκφζηνο θαη Εδησηηθφο ΐίνο ζηελ Ώξραία Βιιάδα, Ώξραία Βιιεληθή Βπηγξαθή,
Θέκαηα ζηελ Ώξραία Βιιεληθή Ώγγεηνγξαθία, Ώξρηηεθηνληθή (Αηαρξνληθά), Θέκαηα
Γσγξαθηθήο Παιαηνγξαθία- Κσδηθνινγία ΐηναξραηνινγία – Ώξραίν Πεξηβάιινλ,
Οηθνλνκία-Ννκηζκαηηθή, Ώξραία Βιιεληθή Θξεζθεία, Φξνληηζηήξην Ώξραίαο
Βιιεληθήο Ώγγεηνγξαθίαο, Παιαηνρξηζηηαληθή Γιππηηθή-Μηθξνηερλία, Μλεκεηαθή
Σνπνγξαθία Κσλζηαληηλνππφιεσο, Παιαηνγξαθία – Κσδηθνινγία.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ζην Σκήκα Εζηνξίαο Ώξραηνινγίαο & Αηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ
Ώγαζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ πεξηιακβάλεη ην θαηλνηφκν γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηεο Πνιηηηζκηθήο Αηαρείξηζεο θαη ζηνπο δχν ζεκαηηθνχο ηνπ θχθινπο. Με ηνλ
ηξφπν απηφ δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ Σκήκαηνο λα δηεπξχλνπλ ηηο
δπλαηφηεηεο εμεπξέζεσο εξγαζίαο ζε πεξηζζφηεξνπο επαγγεικαηηθνχο ηνκείο. Ο Οδεγφο

πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλεη δχν Θεκαηηθνχο Κχθινπο: α). Θεκαηηθφο
Κχθινο Ηζηνξίαο & Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ β). Θεκαηηθφο Κχθινο
Αξραηνινγίαο & Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ.
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Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ζην Σκήκα Εζηνξίαο, Ώξραηνινγίαο & Κνηλσληθήο
Ώλζξσπνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο επηδηψθεη λα θαηαξηίδεη ηζηνξηθνχο,
αξραηνιφγνπο θαη θνηλσληθνχο αλζξσπνιφγνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηηο
αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο, ηεο αλάδεημεο θαη δηαρείξηζεο ηεο
πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο κεηαγξαθήο ησλ ηζηνξηθψλ,
αξραηνινγηθψλ θαη εζλνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ. Σν ηκήκα
ρνξεγεί εληαίν πηπρίν ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε εηδίθεπζε πνπ έρεη επηιέμεη ν
θνηηεηήο θαη ε νπνία αληηζηνηρεί ζε κία απφ ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Σκήκαηνο: α).
Ηζηνξία β). Αξραηνινγία γ). Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7a32aa449d934091bda6c8dd2c16609c
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dd06cc17be62249f28c4da6a2f5c248d0
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/de14f9071593a4314983a95297e8980d0
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d050bc05556dd42e0b60c36d4b3526601
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d30446f89f78f4348bca6ae51bff4160e
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
14.01.2015) http://www.tubechop.com/watch/4867062
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (2014)


https://www.youtube.com/watch?v=ZiqcFtYJQGA

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηνπο εμήο ηνκείο: Πξντζηνξηθήο Ώξραηνινγίαο, Κιαζηθήο Ώξραηνινγίαο,
ΐπδαληηλήο Ώξραηνινγίαο, Εζηνξίαο ηεο Νεφηεξεο Σέρλεο, Εζηνξίαο ηεο Βιιεληθήο
θαη Ρσκατθήο Ώξραηφηεηαο, ΐπδαληηλήο Εζηνξίαο, Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο
Βιιεληθήο Εζηνξίαο, Βπξσπατθήο Εζηνξίαο.
Βπίζεο, κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο Μνπζεηαθέο πνπδέο ζε ζπλεξγαζία
κε ην ηκήκα Γεσινγίαο & Γεσπεξηβάιινληνο ηνπ Βζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θαη ην Σκήκα πληήξεζεο Ώξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο
ηνπ Σερλνινγηθνχ Βθπαηδεπηηθνχ Εδξχκαηνο Ώζήλαο, θαζψο θαη κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηε Αηαρείξηζε Μλεκείσλ – Ώξραηνινγία, Πφιε &
Ώξρηηεθηνληθή ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.
Σν ηκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηνλ α). ζηνλ θιάδν ηεο Εζηνξίαο θαη β). ζηνλ θιάδν ηεο Ώξραηνινγίαο θαη
Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο.
Σν ηκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ πξνζθέξεη (2)
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). ΐπδαληηλέο πνπδέο θαη β). Νεφηεξε θαη
χγρξνλε Εζηνξία – Λανγξαθία.
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Σν ηκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πξνζθέξεη (5)
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Εζηνξία ηεο Σέρλεο β). Σνπξθνινγία γ).
χγρξνλε Βιιεληθή θαη Βπξσπατθή Εζηνξία δ). Ώξραίνο Μεζνγεηαθφο Κφζκνο ε).
ΐπδαληηλέο θαη Μεζαησληθέο πνπδέο.
Σν ηκήκα Εζηνξίαο Ώξραηνινγίαο & Αηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Ώγαζψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ:
α). Cultural Heritage Materials and Technologies β). Αηαρείξηζε θαη αλάδεημε
πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ θαη πεξηβάιινληνο θαη γ). Ώλάπηπμε δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο κε
ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο
ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηκήκαηα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ
θαη ηεο ρνιή Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Torino ηεο Εηαιίαο.
Σν ηκήκα Εζηνξίαο Ώξραηνινγίαο & Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαιίαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο Αηεπηζηεκνληθέο
Πξνζεγγίζεηο ζηηο Εζηνξηθέο, Ώξραηνινγηθέο θαη Ώλζξσπνινγηθέο πνπδέο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγνπο κε ηηο
ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ Σνκέα: σο αξραηνιφγνη ζηελ αξραηνινγηθή
ππεξεζία, σο ζηειέρε ζε ζέζεηο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε
θέληξα αξρεηνζέηεζεο θαη ηεθκεξίσζεο, βηβιηνζήθεο, ζηηο θξαηηθέο πηλαθνζήθεο θαη
κνπζεία, ζηελ Βθπαίδεπζε θαη ηελ Καηάξηηζε, ζε εξεπλεηηθά – επηζηεκνληθά ή
πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα, ζηε ζπληήξεζε, παξνπζίαζε θαη δηεχζπλζε ζπιινγψλ ή
κνπζείσλ, ζηε ζπγγξαθή αξραηνινγηθψλ θεηκέλσλ, θ.ά.

ΗΣΟΡΗΑ & ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ
ΗΣΟΡΗΑ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
Ππξήλαο ησλ παξερφκελσλ ζπνπδψλ ζηα αλσηέξσ ηκήκαηα είλαη ε ηζηνξία, δειαδή
ε ηζηνξηθή έξεπλα θαη ε επηζηεκνληθή κεζνδνινγία αλάιπζεο θαη εξκελείαο ηνπ
ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη απφ ηελ αξραία σο ηελ ζχγρξνλε επνρή. Αηδάζθεηαη ε ηζηνξία
ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαηά ηελ αξραηφηεηα, ηελ ειιεληζηηθή, ηελ ξσκατθή πεξίνδν,
ηε βπδαληηλή, ηελ πεξίνδν ησλ δπηηθψλ θπξηαξρηψλ (θξαγθνθξαηία - βελεηνθξαηία),
ηελ νζσκαληθή, ηε λεφηεξε θαη ζχγρξνλε επνρή, εληαγκέλε ζηελ ηζηνξία ηνπ
επξχηεξνπ ρψξνπ ηεο Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, αιιά θαη ηεο Βπξψπεο, θαζψο
ηδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη ζηελ ηζηνξία ηνπ δπηηθνχ, κεζαησληθνχ, λεφηεξνπ θαη
ζχγρξνλνπ επξσπατθνχ θφζκνπ.
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1. Σκήκα Ηζηνξίαο & Δζλνινγίαο. ρνιή Κιαζζηθψλ θαη Ώλζξσπηζηηθψλ

πνπδψλ. Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Παλαγή Σζαιδάξε 1, 69100
Κνκνηελή. web site: http://www.he.duth.gr/
2. Σκήκα Ηζηνξίαο. ρνιή Εζηνξίαο θαη Μεηάθξαζεο – Αηεξκελείαο. Εφλην
Παλεπηζηήκην. Ε. Θενηφθε 72, 49100 Κέξθπξα. web site: http://history.ionio.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ηεο Εζηνξίαο, Ώξραία Βιιεληθή
Εζηνξία, Λανγξαθία, Πνιηηηζκηθή Ώλζξσπνινγία, Κνηλσληθή Ώλζξσπνινγία, Ώξραία
Βιιεληθή Φηινινγία, Εζηνξία ησλ ΐαιθαληθψλ Λαψλ, Εζηνξία ηνπ Εζιακηθνχ
Κφζκνπ, Σα πεδία ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο αλζξσπνινγίαο, Εζηνξία ηεο
Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Πνιηηηζκηθή Ώλζξσπνινγία – Βηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ
πνιηηηζκνχ, Νεφηεξε θαη χγρξνλε Βιιεληθή Εζηνξία, Παιαηναλζξσπνινγία –
Οζηενινγία, χγρξνλε Βζλνγξαθηθή Θεσξία θαη Πξαθηηθή, Αεκνγξαθία, Βζηκηθή –
Λανγξαθία, Βμέιημε ηνπ Ώλζξψπνπ, Ώλζξσπνγεσγξαθία, Βζλνγξαθία, Αηεζλείο
Οξγαληζκνί, Ώλζξσπνινγία Ώζηαηηθψλ Πιεζπζκψλ, Ώξραία Βιιεληθή Φηινινγία,
Λανγξαθία – Έληερλνο ιατθφο ιφγνο, Αηδαθηηθή ηεο Εζηνξίαο, Παηδαγσγηθή,
Μεηαλάζηεπζε θαη Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή, Εζηνξία ειιεληθήο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο, θ.ά.
ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Εζηνξίαο ηνπ Εφληνπ Παλεπηζηεκίνπ
παξέρεηαη ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ηνπ νζσκαληθνχ θαη αξαβηθνχ
θφζκνπ, ελψ ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε δηδαζθαιία ηεο
ηζηνξίαο ηνπ ζηλνταπσληθνχ ρψξνπ θαη ηεο ακεξηθαληθήο επείξνπ. Εδηαίηεξε έκθαζε
έρνπλ ζην Σκήκα, πιελ ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο
ηζηνξίαο, ε λαπηηιηαθή ηζηνξία θαη επηπιένλ ε ηζηνξία ηνπ ηνπίνπ, ε ηζηνξηθή
γεσγξαθία θαη ε δεκνγξαθία ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ
εκηλάξηα θαη Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα. Βθηφο φκσο ηεο ηζηνξίαο παξέρνληαη
ζπζηεκαηηθέο ζπνπδέο ζε καζήκαηα θηινινγηθά, δειαδή αξραία ειιεληθή, ιαηηληθή,
βπδαληηλή θαη λενειιεληθή θηινινγία, θαζψο θαη ηνπξθηθή γιψζζα, φπσο επίζεο θαη
παηδαγσγηθά καζήκαηα κε έκθαζε ζηελ ηζηνξία ηεο δηδαθηηθήο. Αηδάζθνληαη επίζεο
ζπζηεκαηηθά ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο καζήκαηα αξραηνινγίαο, εζλνινγίαο,
θηινζνθίαο, αλζξσπνινγίαο θαη ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο.
Σν πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Εζηνξίαο & Βζλνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. πεξηέρεη
καζήκαηα πνπ πξνάγνπλ ηελ εξεπλά γηα ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ ιαψλ ηεο
αλζξσπφηεηαο απφ ηελ θαηαγσγή ηνπο σο ζήκεξα, θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ
ηελ επεξεάδνπλ. Σε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηξφπσλ ζπγθξφηεζεο ζε νκάδεο
ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο, ηδηαίηεξα δε ησλ ιαψλ ρσξίο γξαθή. Σε κειέηε γηα ηε
ζπκπεξηθνξά θαη ηηο εθδειψζεηο ηνπ πλεπκαηηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εζηθνχ βίνπ ησλ
ιαψλ, θαζψο θαη ην ιατθφ πνιηηηζκφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξέρεη ζηνπο πηπρηνχρνπο
ηνπ ηελ απαξαίηεηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. ηα ηέζζεξα (4) πξψηα εμάκελα ηα
καζήκαηα είλαη θνηλά, ελψ ζηα επφκελα ηέζζεξα (4) δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ηελ
θαηεχζπλζε (Ηζηνξίαο ή Δζλνινγίαο) πνπ επηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ νη θνηηεηέο.
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Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ.
έηνο 2011-12)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/de6a2cf3a35304365a5df8fe9476813bf

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα Εζηνξίαο ηνπ Εφληνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Εζηνξία θαη Σεθκεξίσζε β). Εζηνξηθή έξεπλα, Αηδαθηηθή
θαη Νέεο Σερλνινγίεο γ). Μεζνδνινγία Κξηηηθήο θαη Έθδνζεο ησλ Εζηνξηθψλ Πεγψλ
δ). Εζηνξηθή Αεκνγξαθία.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγνπο κε ηηο
ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ Σνκέα: ζηελ Βθπαίδεπζε θαη ηελ
Καηάξηηζε. Βηδηθφηεξα
γηα ηελ Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΏΒΠ ζηνλ θιάδν ΠΒ02 Φηινιφγσλ, σο
ηζηνξηθνί, σο ζηειέρε ζε ζέζεηο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε
θέληξα αξρεηνζέηεζεο θαη ηεθκεξίσζεο, βηβιηνζήθεο, ζηηο θξαηηθέο πηλαθνζήθεο θαη
κνπζεία, ζε εξεπλεηηθά – επηζηεκνληθά ή πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα, ζηε ζπληήξεζε,
παξνπζίαζε θαη δηεχζπλζε ζπιινγψλ ή κνπζείσλ, ζηε ζπγγξαθή ηζηνξηθψλ
θεηκέλσλ, θ.ά.

ΗΣΑΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Σα ηκήκαηα Εηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ζθνπφ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο
θνηηεηέο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ
ηηαιηθνχ πνιηηηζκνχ θαη λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο Βθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο, ηεο
κεηάθξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
1. Σκήκα Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο. Φηινζνθηθή ρνιή.
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 157 84
web site: http://www.ill.uoa.gr/
2. Σκήκα Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο. Φηινζνθηθή
Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε,
Θεζζαινλίθε. web site: http://www.itl.auth.gr

Βζληθφ
Ειίζηα.
ρνιή.
54124

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Ο ππνςήθηνο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην ηκήκα εμεηάδεηαη επηπιένλ ζην κάζεκα ηεο Εηαιηθήο
Γιψζζαο.
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Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Εηαιηθή Γιψζζα, Μεηάθξαζε απφ ηα Εηαιηθά ζηα Βιιεληθά
Γεληθψλ, Πιεξνθνξηαθψλ θαη Αηαθεκηζηηθψλ Κεηκέλσλ, Βηζαγσγή ζηε Αηδαθηηθή
ησλ Οκηινπκέλσλ Γισζζψλ, Γισζζνινγία, Moξθoιoγία ηεο Εηαιηθήο, Βηζαγσγή
ζηελ Εζηνξία ηεο Εηαιηθήο Λνγνηερλίαο, Εηαιηθή Λνγνηερλία, Πεξηγξαθηθή Ώλάιπζε
ηεο Εηαιηθήο, Εζηνξία ηεο Εηαιίαο, χγρξνλε Εηαιηθή Εζηνξία, Μεηαθξαζηηθά
πξνβιήκαηα θαη κεηαθξαζηηθέο ζηξαηεγηθέο, Ώλζξσπνγεσγξαθία ηεο Εηαιίαο,
Βπζεία Μεηάθξαζε Βπηζηεκνληθψλ Κεηκέλσλ, Μεηάθξαζε Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ
(απφ ηα Εηαιηθά ζηα Βιιεληθά), Διεθηξνληθή Βπεμεξγαζία Κεηκέλνπ γηα Αηδαθηηθή
Υξήζε, πγθξηηηθή Φσλεηηθή, πγρξνληθή θαη Αηαρξνληθή Πεξηγξαθή ησλ
Ρσκαληθψλ Γισζζψλ, Εηαιηθή Εζηνξία ηεο Φηινζνθίαο θαη ησλ Πνιηηηθφ –
Κνηλσληθψλ Εδεψλ, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ηζρχεη
απφ ην αθαδ. έηνο 2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d3df8fba776ba48c5a41cbbfff842ab41
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (απφ ην
αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dc5e8d6d0686b4ec285d10ca16a94c788
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
13.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4864426

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο
Βιιελνξσκατθέο – Βιιελντηαιηθέο πνπδέο κε δχν θαηεπζχλζεηο: α). Λνγνηερλία β).
Εζηνξία & Πνιηηηζκφο.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο Βπηζηήκεο
ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο απηνχ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε,
ηδησηηθή θαη θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε, σο κεηαθξαζηέο, ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο,
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζε ζέζεηο φπνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο ηηαιηθήο
γιψζζαο, ζε Σξάπεδεο θαη Οξγαληζκνχο.
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ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Σν ηκήκα Κηλεκαηνγξάθνπ απνηειεί έλα ίδξπκα ηέρλεο κε πνιιέο θαιιηηερληθέο
θαηεπζχλζεηο, φπνπ ν ραξαθηήξαο ησλ ζπνπδψλ είλαη ιίγν πνιχ κεηθηφο:
θαιιηηερληθφο θαη επηζηεκνληθφο, ζεσξεηηθφο θαη πξαθηηθφο. ηφρνο είλαη ε
δηακφξθσζε θαιιηηερλψλ θαη επηζηεκφλσλ κε ζθαηξηθή παηδεία.
1. Σκήκα Κηλεκαηνγξάθνπ. ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε.
web site: http://www.film.auth.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ Κηλεκαηνγξαθηθή Παξαγσγή, Δ Σέρλε θαη
ε Γιψζζα ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, Πξνυπνζέζεηο ηεο ηέρλεο ηνπ 20νπ αηψλα,
Παγθφζκηνο Κηλεκαηνγξάθνο: 1895-1930. Εζηνξηθά θαη Ώηζζεηηθά Αεδνκέλα,
ελάξην Μηθξνχ Μήθνπο, Καιιηηερληθνί ζπληειεζηέο, Εζηνξία ησλ εηθαζηηθψλ,
χγρξνλε ηέρλε, Κηλεκαηνγξαθηθή Μνπζηθή θαη Ήρνο ζην ρξφλν, Σερληθή ηεο
Ώλάιπζεο θαη ηεο Ώλαζεψξεζεο – Αηαζθεπή, ΐαζηθέο αξρέο θαη ζεσξίεο –
Νηεθνππάδ θαη κνληάδ, Ώθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη εθθξαζηηθά κέζα, Βηζαγσγή ζηα
Βίδε ηνπ Νηνθηκαληέξ, Μνληέια Βθαξκνζκέλεο Παξαγσγήο, χγρξνλεο Θεσξίεο:
Ώλαπαξαζηάζεηο Σάμεσλ Φχισλ θαη Βζλνηήησλ, Βλδπκαηνινγία , θελνγξαθία , Σν
ζελάξην ζηελ ςεθηαθή επνρή, Βπξσπατθέο θαη Αηεζλείο πκπαξαγσγέο, Δρεηηθφο
ρεδηαζκφο (Sound Design), Κηλεκαηνγξαθηθή Μνπζηθή & Βπεμεξγαζία Ήρνπ ζε
Δ/Τ, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://qa.auth.gr/el/studyguide/120000009/2014/courses
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
13.& 15.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4820676
 http://www.tubechop.com/watch/4879853

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Κηλεκαηνγξάθνπ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ σο:
ελαξηνγξάθνη, θελνζέηεο, Παξαγσγνί, Αηεπζπληέο Φσηνγξαθίαο, Μνληέξ,
Δρνιήπηεο, θελνγξάθνη, Βλδπκαηνιφγνη, Καζεγεηέο Κηλεκαηνγξάθνπ ζηε βαζηθή
θαη Μέζε Βθπαίδεπζε, Κξηηηθνί Κηλεκαηνγξάθνπ.
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ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
Σν Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο έρεη σο απνζηνιή λα θαιιηεξγεί
θαη λα πξνάγεη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε ηελ αθαδεκατθή δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε
έξεπλα. Αίλεηαη έκθαζε ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ
δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην ηεο Β.Β., ηεο
εκβάζπλζεο ησλ δνκψλ ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο αζθάιεηαο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε, ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο, ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ λέσλ θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη
ζεζκψλ.
1. Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. ρνιή Πνιηηηθψλ θαη
Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. Αακαζθελνχ &
Κνινθνηξψλε, 20100, Κφξηλζνο. web site: http://dsep.uop.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία, Βηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή
Βπηζηήκε, Βηζαγσγή ζην Αίθαην, Βηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή Βπηζηήκε, Κξάηνο θαη
Αεκφζηα Πνιηηηθή, Οξγάλσζε ηνπ Κξάηνπο, Οξγάλσζε θαη Θεζκνί ηεο Βπξσπατθήο
Έλσζεο, Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή Εζηνξία ηεο Βιιάδαο (19νο – 20φο αηψλαο),
Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή Εζηνξία ηεο Βπξψπεο (19νο – 20φο αηψλαο), Βηζαγσγή
ζηελ Βθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή, Βπξσπατθέο Βθπαηδεπηηθέο Πνιηηηθέο, Εζηνξία ηεο
Βθπαίδεπζεο, Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο, Βηζαγσγή ζηηο Βπηζηήκεο ηεο
Βθπαίδεπζεο, Ώξρέο Ώλάιπζεο θαη ρεδηαζκνχ Βθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ,
Βηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Βπξσπατθή Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Οηθνλνκηθά
ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Βηζαγσγή ζηελ Βγθιεκαηνινγία, Κνηλσληνινγία ηεο
Μεηαλάζηεπζεο, Ώηνκηθά θαη Κνηλσληθά Αηθαηψκαηα, Μεζνδνινγία Κνηλσληθήο /
Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Μέζνδνη Έξεπλαο – Ώλάιπζε θαη Βξκελεία Αεδνκέλσλ.
Οη δχν γλσζηηθέο πεξηνρέο -ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηεο Βθπαηδεπηηθήο
Πνιηηηθήο- πνπ ην ζπγθξνηνχλ, θαιιηεξγνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη ηζφξξνπα θαη
ηζφηηκα, πξνζδίδνληαο ζην ηκήκα κία εληαία θπζηνγλσκία, ε νπνία απνηππψλεηαη ζην
λέν εληαίν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ (αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d8f6c7bb9bb544450bd054ede223e3cae

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε (5) θαηεπζχλζεηο: α).
Βθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Τιηθφ: Σππηθή, Άηππε θαη Ώπφ Ώπφζηαζε
Βθπαίδεπζε (πκβαηηθέο θαη e-Μνξθέο) β). Θεζκνί θαη Πνιηηηθέο Τγείαο γ).
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Κνηλσληθέο Αηαθξίζεηο, Μεηαλάζηεπζε θαη Εδηφηεηα ηνπ Πνιίηε δ). Βπξσπατθή
Κνηλσληθή Πνιηηηθή ε). Βθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Αηνίθεζε.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο έρνπλ ηηο
επηζηεκνληθέο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο γηα λα απαζρνινχληαη επαγγεικαηηθά
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εηδηθφηεξα σο εμήο: Χο επηηειηθά θαη δηνηθεηηθά
ζηειέρε ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη ζρεδηάδνπλ,
επνπηεχνπλ, αμηνινγνχλ θαη πινπνηνχλ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Χο
δηνηθεηηθά ζηειέρε ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο θνξέσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο (θνηλσληθή
αζθάιηζε, ππεξεζίεο πγείαο θαη λνζνθνκεία, δεκηνπξγία απαζρφιεζεο θαη
θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ππεξεζίεο
θνηλσληθήο πξφλνηαο, πξφιεςεο θαη θνηλσληθήο αξσγήο, πξνζηαζία αλειίθσλ,
ππνζηήξημε ηξίηεο ειηθίαο θιπ.). Χο δηνηθεηηθά ζηειέρε ζε νξγαληζκνχο θαη
ππεξεζίεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Χο
δηνηθεηηθά ζηειέρε ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ ΟΣΏ. Χο επηηειηθά ζηειέρε ζε
ζέζεηο ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ
εθπνξεχνληαη απφ θνξείο ηεο θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, ηεο
λνκαξρηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηνπ ηξίηνπ ηνκέα, ησλ ΝΠΑΑ θιπ., θαζψο
θαη απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε.

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ & ΗΣΟΡΗΑ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
ΠΏΝΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
Σα ηκήκαηα Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο έρνπλ σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε ησλ
ζπνπδψλ Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηζκηθήο Ώλζξσπνινγίαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε
δεηήκαηα ζεσξίαο, κεζνδνινγίαο, εζλνγξαθίαο θαη δηαπνιηηηζκηθήο ζχγθξηζεο κε
δπηηθέο θαη άιιεο θνηλσλίεο. Βπηδηψθνπλ λα εθνδηάζνπλ ηνπο θνηηεηέο κε ηηο
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
έξεπλα θαη ηε κειέηε ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηδηαίηεξε
έκθαζε απνδίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ
ζεζκψλ, ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζπκβνιηθψλ θαη γισζζηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ζηελ
αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηνπ θχινπ, ζηελ εμέηαζε ηεο δνκήο ησλ
ζπγγεληθψλ ζπζηεκάησλ, ζηελ εξκελεία ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαζθεπήο πνιηηηζκηθψλ
ηαπηνηήησλ θαη ζπγθξφηεζεο εζλνηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ, ζηελ αλάιπζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεραληζκψλ, ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θηλήζεσλ θαη ησλ δνκψλ
πγείαο.
1. Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο & Ηζηνξίαο. ρνιή Κνηλσληθψλ
Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ. Υαξ. Σξηθνχπε & Φάσλνο, 81 100
Μπηηιήλε. web site: http://www.aegean.gr/social-anthropology/
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2. Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο. ρνιή Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ θαη
Φπρνινγίαο. Πάληεην Παλεπηζηήκην. Λεσθ. πγγξνχ 136, Σ.Κ.176 71,
Καιιηζέα, Ώζήλα. web site: http://anthropology.panteion.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Ώλζξσπνινγία, Γεηήκαηα
Ώθξηθαληθήο Βζλνγξαθίαο, Γλσζηηθή Ώλζξσπνινγία, Βζλνγξαθία Με-Απηηθψλ
Κνηλσληψλ, Βιιεληθή Βζλνγξαθία, Πνιηηηζκφο θαη Κνηλσλία ζηε χγρξνλε Βιιάδα,
Βζλνγξαθία ηεο Ώλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Ώζίαο, Μεηαλάζηεπζε θαη
Ραηζηζκφο: Ώλζξσπνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο, Ώλζξσπνινγία ηεο πγγέλεηαο,
Ώλζξσπνινγία ησλ Φχισλ, Ώλζξσπνινγία ηεο Θξεζθείαο, Ώλζξσπνινγία ηεο
Βθπαίδεπζεο, Ώλζξσπνινγία ηνπ Ήρνπ, Ώλζξσπνινγία ηεο Μνπζηθήο, Μλήκε,
Εζηνξία, Ώλαπαξάζηαζε ζηελ Βπξψπε ηνπ Ώ΄ θαη ΐ΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ,
ιαβηθνί Λανί ζηα ΐαιθάληα (15νο-18νο αη.), Καζεκεξηλή Γσή ζηα ΐαιθάληα θαη
ηελ Ώλαηνιηθή Μεζφγεην, Δ Βπξψπε θαη ε Εζηνξία ησλ «Λαψλ Υσξίο Εζηνξία»,
Σέρλε θαη Πνιηηηθή: Φηινζνθηθέο Πξνζεγγίζεηο, Μεηνλφηεηεο θαη Μεηαλάζηεπζε
Πιεζπζκνί, Εζηνξηθή Αεκνγξαθία , θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο & Εζηνξίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ζπνπδψλ
ζηνπο ηνκείο ηεο Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο θαη ηεο Εζηνξίαο. ην ηκήκα ππάξρεη
ζπζηεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηα δχν απηά
γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηελ πξνζέγγηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, φπσο ε
νηθνγέλεηα, ην θχιν θαη νη ζπγγεληθέο ζρέζεηο, ε κεηαλάζηεπζε, νη κεηνλφηεηεο θαη νη
εζλνηηθέο ηαπηφηεηεο, θ.ά., ηφζν απφ αλζξσπνινγηθή, φζν θαη απφ ηζηνξηθή ζθνπηά.
Δ πνιχπιεπξε θαη ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ
θαηλνκέλσλ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζή ηνπο σο ηζηνξηθψλ θαηλνκέλσλ, ζπλεπψο
αλαγλσξίδεη ηελ ηζηνξηθή ηνπο δηάζηαζε. Δ δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ηεο
αιιειεπίδξαζεο παξφληνο θαη παξειζφληνο θαη ησλ πνηθίισλ ρξήζεσλ ηνπ
παξειζφληνο ζην παξφλ απνηεινχλ βαζηθή πιεπξά ηεο εξεπλεηηθήο θαη
εθπαηδεπηηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηκήκαηνο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο ηνπ Πάληεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ επηδηψθεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ησλ
παξαθάησ θχθισλ: α). Ώλζξσπνινγία ηεο Βιιάδαο θαη ησλ κνξσλ Κνηλσληψλ
(Βπξψπε, Μεζφγεηνο, ΐαιθάληα, Μέζε Ώλαηνιή) β). Ώλζξσπνινγία ηεο Τγείαο θαη
ΐηνπνιηηηθή (θχιν, ζπγγέλεηα, πγεία, λέεο ηερλνινγίεο, ζψκα, ειηθίεο, παξέθθιηζε,
δηαηξνθή) γ). Αηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη Πνιηηηθέο ηνπ Πνιηηηζκνχ (εθπαίδεπζε,
κεηαλάζηεπζε, ηνπξηζκφο, ρψξνο θαη πεξηβάιινλ, πιηθφο πνιηηηζκφο, κνπζεία,
νπηηθή αλζξσπνινγία, εζλνκνπζηθνινγία, αλζξσπνινγία θαη αξραηνινγία) δ).
Μεζνδνινγία ηεο Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο ε). Παγθνζκηνπνίεζε: Κνηλσληθέο θαη
Οηθνλνκηθέο ςεηο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (ηζρχεη απφ ην αθαδ.έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d08c4dabedff4443f91a75989841adab5
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ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Κνηλσληθή θαη Εζηνξηθή Ώλζξσπνινγία β). Φχιν, Πνιηηηζκφο,
Κνηλσλία γ). Κξίζε θαη Εζηνξηθή Ώιιαγή.
Σν ηκήκα ηνπ Πάληεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηζκηθή Ώλζξσπνινγία.
ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ: ηελ έξεπλα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε, ζε κνπζεία, ζηνπο επξχηεξνπο ρψξνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
ηεο θνηλσληθήο ηαηξηθήο θαη ηεο επηδεκηνινγίαο, ηεο ςπρνινγίαο, ηεο πνιενδνκίαο
θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Βπίζεο κπνξνχλ λα βξνπλ απαζρφιεζε ζηελ Σνπηθή
Ώπηνδηνίθεζε θαη άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο, θαζψο θαη ζε
ηνκείο, φπσο ηεο δηαθήκηζεο, ησλ δεκνζθνπήζεσλ θαη εξεπλψλ αγνξάο, αιιά θαη
ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν. Οη θνηλσληθνί αλζξσπνιφγνη κπνξνχλ ηέινο λα
απαζρνινχληαη ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα σο εξεπλεηέο, ζχκβνπινη
θαη ζηειέρε δηνίθεζεο. Ο Κνηλσληθφο Ώλζξσπνιφγνο δηαζέηεη δεμηφηεηεο πνπ ηνπ
επηηξέπνπλ λα εξγαζηεί ζε νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αληηκεηψπηζε
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ηδξχκαηα πξφλνηαο), ζε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ αλίρλεπζε θαη αλάιπζε θνηλσληθψλ
θαηλνκέλσλ θαη ηάζεσλ (εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ, κέζα ελεκέξσζεο,
δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, ζρεδηαζκφο πξντφλησλ), θαη γεληθφηεξα ζηνλ ζπληνληζκφ
θαη ηελ νξγάλσζε δηαθφξσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
Δ εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αηνίθεζεο ηνπ Α.Π.Θ. επηδηψθεη: α) λα
θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο, ηεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο, κε ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ εθαξκνζκέλε
δηδαζθαιία θαη έξεπλα β) λα ζπκβάιιεη ζηελ εκπέδσζε ηνπ αηζζήκαηνο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ γ) λα θαηαξηίζεη ζηειέρε δηνίθεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ κε
πξνζαλαηνιηζκφ ηελ θνηλσληθή δηνίθεζε θαη ηελ θνηλσληθή εξγαζία, ηθαλά λα
ζρεδηάδνπλ, λα εθαξκφδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο.
1. Σκήκα Κνηλσληθήο Αηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο - Βηζαγσγηθή
Καηεχζπλζε Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο. ρνιή Κνηλσληθψλ, Πνιηηηθψλ θαη
Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ. Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Παλαγή
Σζαιδάξε 1, 69100 Κνκνηελή. web site: http://www.socadm.duth.gr/
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Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Βηζαγσγή ζηελ
Κνηλσληθή Βξγαζία, Βηζαγσγή ζην Αίθαην, Οηθνλνκηθή Ώλάιπζε, Οξγάλσζε θαη
Απλακηθή ηεο Κνηλσλίαο, Βηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Βπηζηήκε, Μεζνδνινγία ηεο
Κνηλσληθήο Έξεπλαο, Κξάηνο θαη Κξαηηθέο Πνιηηηθέο, Βγθιεκαηνινγία θαη
Ώληεγθιεκαηηθή Πνιηηηθή, Βηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία, πληαγκαηηθφ Αίθαην Ε –
Οξγάλσζε ηνπ Κξάηνπο, Θεσξίεο Κνηλσληθήο Μεηαβνιήο θαη Ώλάπηπμεο,
Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, Κνηλσληθή Φπρνινγία, Αεκφζηα
Οηθνλνκηθή, Μεζνδνινγία Κνηλσληθήο Έξεπλαο, Δ Κνηλσληθή Πνιηηηθή ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο, πληαγκαηηθφ Αίθαην – Ώηνκηθά θαη Κνηλσληθά Αηθαηψκαηα,
Σν Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Κνηλσληθή Ώζθάιεηα,
Μεηαλάζηεπζε θαη Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή, Οηθνλνκηθά ηεο Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο, Αίθαην θαη Παξαβαηηθφηεηα Ώλειίθσλ, Οηθνγέλεηα, Φχιν θαη
Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Οηθνλνκηθά ηεο Βξγαζίαο θαη Πνιηηηθέο Ώπαζρφιεζεο,
Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηνηρεία Αεκνζίνπ
Μάλαηδκελη, Μέζνδνη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ (κε
έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ πγείαο), Φπρνπαζνινγία, Οξγάλσζε θαη
Αηνίθεζε Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, Ώληζφηεηα Φηψρεηα θαη Κνηλσληθφο
Ώπνθιεηζκφο, Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή, Αηεζλήο Κνηλσληθή Πνιηηηθή, θ.ά.
ην Πξφγξακκα πνπδψλ πξνβιέπνληαη δχν θαηεπζχλζεηο πξνρσξεκέλνπ εμακήλνπ:
α). Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο & Πνιηηηθήο θαη β). Κνηλσληθήο Δξγαζίαο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ.
έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dd35decaa77c84bc29b2559d95adcb446

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη δχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Κνηλσληθή Πνιηηηθή
θαη Κνηλσληθή Βξγαζία β). πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία θαη πκβνπιεπηηθή ζηελ
Βθπαίδεπζε, ηελ Τγεία, ηελ Βξγαζία.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο απνθηνχλ ηηο
απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο εθαξκνγήο, ψζηε λα
απνθηήζνπλ ηελ άδεηα άζθεζεο ζην επάγγεικα θαη λα απαζρνιεζνχλ σο θνηλσληθνί
ιεηηνπξγνί, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη, είηε σο ζηειέρε ή ππεχζπλνη νξγαληζκψλ
θαη ππεξεζηψλ, ζηνπο ηνκείο: Τγείαο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, Φπρηθήο Τγείαο,
Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο, Βπαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Ώπαζρφιεζεο,
Βθπαίδεπζεο θαη Βηδηθήο Ώγσγήο Πξφιεςεο θαη Ώληηκεηψπηζεο ηεο
Βγθιεκαηηθφηεηαο, Κνηλνηηθήο Οξγάλσζεο θαη Ώλάπηπμεο, Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ
ζηηο Έλνπιεο Απλάκεηο θαη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αεκφζηαο Σάμεο.
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ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΗΣΟΡΗΑ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΑΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΠΏΝΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
θνπφο ησλ ηκεκάησλ Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ είλαη λα θαιιηεξγνχλ θαη λα πξνάγνπλ
ηνλ θιάδν ησλ Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ ζηηο παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο δηαζηάζεηο
ηνπ, κε ηελ αθαδεκατθή δηδαζθαιία θαη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, θαζψο θαη λα
εθπαηδεχνπλ ηνπο θνηηεηέο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελφ ηνπο θαη λα ηνπο παξέρνπλ
επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ιεηηνπξγία ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ. Πην αλαιπηηθά, αζρνινχληαη κε ηελ κειέηε ησλ
πνιηηηθψλ θαηλνκέλσλ: ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ, δηαδηθαζηψλ θαη αληαγσληζκψλ.
Υεηξίδνληαη δειαδή θαη επηρεηξνχλ λα κεηαδψζνπλ ηα ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά
εξγαιεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε ηεο ζχζηαζεο θαη ησλ
ζρέζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ θαη ησλ αηνκηθψλ ππνθεηκέλσλ ζην πιαίζην ηεο
νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο.
1. Σκήκα Κνηλσληθήο Αηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο - Βηζαγσγηθή
Καηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. ρνιή Κνηλσληθψλ, Πνιηηηθψλ θαη
Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ. Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Παλαγή
Σζαιδάξε 1, 69100 Κνκνηελή. web site: http://www.socadm.duth.gr/
2. Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. ρνιή Ννκηθψλ
Οηθνλνκηθψλ & Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ. Θεκηζηνθιένπο 6, 10678 Ώζήλα. web site: http://www.pspa.uoa.gr
3. Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο. ρνιή Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ. Πάληεην
Παλεπηζηήκην. Λεσθ. πγγξνχ 136, 17671, Καιιηζέα, Ώζήλα. web site:
http://polhist.panteion.gr/
4. Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. ρνιή Κνηλσληθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ
Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρεζχκλνπ, 74100 Ρέζπκλν.
web site: http://www.soc.uoc.gr/political/
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5. Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Γηεζλψλ ρέζεσλ. ρνιή Πνιηηηθψλ θαη
Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. Ώξηζηνηέινπο 1 θαη Λεσθ.
Ώζελψλ. 20100 Κφξηλζνο. web site: http://pedis.uop.gr/
6. Σκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. ρνιή Οηθνλνκηθψλ & Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ.
Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο.
Παλεπηζηεκηνχπνιε,
54124
Θεζζαινλίθε. web site: http://www.polsci.auth.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Πνιηηηθή Βπηζηήκε, Σν ειιεληθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο,
Κξάηνο θαη θνηλσλία ζηε λεφηεξε Βιιάδα, 1830- 1940, Σν θππξηαθφ δήηεκα, Σα
πνιηηηθά ζπζηήκαηα ζηα ΐαιθάληα, Αηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο, Υψξνο θαη
εθινγηθή αλάιπζε, Πνιηηηθέο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, Θεσξίεο γηα ηνλ
νινθιεξσηηζκφ, Μαζεκαηηθά ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε, χγρξνλεο θνηλσληνινγηθέο
ζεσξίεο, Βηζαγσγή ζηελ πνιηηηθή νηθνλνκία, Πνζνηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο ζηηο
θνηλσληθέο επηζηήκεο, χγρξνλεο Πνιηηηθέο Θεσξίεο, Ώληηθνηλνβνπιεπηηζκφο θαη
δηθηαηνξίεο ζηελ Βιιάδα, χγρξνλεο ζεσξίεο θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, Μεηνλφηεηεο
θαη Πνιηηηθή ζηα ΐαιθάληα, Οληνινγία θαη πνιηηηθή, Βκθχιηνη πφιεκνη ζην
ζχγρξνλν θφζκν, Νέα θνηλσληθά θηλήκαηα, Ώγγιηθά, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ζην Β.Κ.Π.Ώ. ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν δηαδνρηθέο θάζεηο, ε
θαζεκία απφ ηηο νπνίεο δηαξθεί ηέζζεξα εμάκελα. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη θνηηεηέο
θαη νη θνηηήηξηεο παξαθνινπζνχλ έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν ηνπνζεηεί ηελ
Πνιηηηθή Βπηζηήκε, σο πξνο ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο, ζην γεληθφηεξν ρψξν ησλ
Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ, ελψ παξάιιεια πξνζθέξεη κηα επξχηεξε επνπηεία ησλ
επηκέξνπο θιάδσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πεξηερφκελφ ηεο.
Δ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε (θαη σο έλα βαζκφ εμεηδίθεπζε) ζπληειείηαη ζηα ηειεπηαία
ηέζζεξα εμάκελα ησλ ζπνπδψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη θνηηεηέο επηιέγνπλ
ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. Οη ζπνπδέο ζην Β.Κ.Π.Ώ.
πεξηιακβάλνπλ ηξεηο Κχθινπο πνπδψλ: α). Κχθινο πνπδψλ Πνιηηηθήο Αλάιπζεο
β). Κχθινο πνπδψλ Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ γ). Κχθινο πνπδψλ
Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ
αλαγθαία ηζνξξνπία ζεσξίαο θαη εκπεηξηθήο αλάιπζεο κε ζηφρν ηελ πνιπδηάζηαηε
θαη δηεηζδπηηθή πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηθήο δξάζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ δνκψλ. ηνρεχεη
ζηελ δηακφξθσζε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα πεξηγξάθνπλ θαη λα εξκελεχνπλ
ηαπηφηεηεο, ζρέζεηο, ηδενινγίεο θαη πνιηηηθέο θαη λα ππνζηεξίδνπλ δηαδηθαζίεο ιήςεο
απνθάζεσλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα. Τπεξεηεί, δε, πάλσ απ‟ φια ηελ πξναγσγή ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο ζην πιαίζην ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο πνπ νθείιεη λα
ραξαθηεξίδεη ηνλ δεκνθξαηηθφ ζεζκφ ηνπ δεκφζηνπ παλεπηζηεκίνπ. Δ ιεηηνπξγία ηνπ
ππνζηεξίδεηαη απφ δχν θαηεπζχλζεηο: α). Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Ηζηνξίαο β).
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θηινδνμεί λα εθπαηδεχζεη
πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο, ηθαλνχο λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ζχλζεηεο απαηηήζεηο γλψζεο
θαη δηαρείξηζεο ησλ πνιηηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηεο ζχγρξνλεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζε
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εζληθφ, ππεξεζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. ηε βάζε απηή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
ζπλερή επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή ελαζρφιεζε θαη παξνπζία ησλ κειψλ ηνπ
θηινδνμεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο ζηελ
Βιιάδα θαζψο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο
ειιεληθήο πνιηηηθήο ζηελ Βιιάδα θαη ηελ Β.Β. Οη θεληξηθνί άμνλεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (θαηεπζχλζεηο) είλαη α). Πνιηηηθή Θεσξία θαη Κξαηηθέο
Πνιηηηθέο β). πγθξηηηθή θαη Δπξσπατθή Πνιηηηθή γ). Πνιηηηθή θαη Ηζηνξηθή
Κνηλσληνινγία.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, φπσο ξεηά αλαθέξεη,

απνζθνπεί λα ζπλδπάζεη ηε ζηέξεε ζεσξεηηθή γλψζε κε εθαξκνζκέλα καζήκαηα ζηα
βαζηθά γλσζηηθά πεδία πνπ ζεξαπεχεη σο βάζε ζχλδεζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ κε ηελ
αγνξά εξγαζίαο. Ώπηή ηε θηινζνθία ππεξεηνχλ ηφζν ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ, φζν θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ. ην Γ‟ εμάκελν
πνπδψλ νη θνηηεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ κία απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ηνπ
ηκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εκβαζχλνπλ ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο πξνηίκεζήο ηνπο.
Οη Καηεπζχλζεηο είλαη: α). Πνιηηηθή Δπηζηήκε β). Γηεζλείο ρέζεηο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (ηζρχεη απφ ην
αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dd35decaa77c84bc29b2559d95adcb446
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ηζρχεη
απφ ην αθαδ. έηνο 2012-13)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d1c13f7a68d024aeead1a78ec4c78e262
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Πάληεην Παλεπηζηήκην (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201314)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7784934de9064968b3d7c3b44d0358b6
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dd9befcd79c9647fea569fec0e068a8f7
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dd9015c543e494c87bcfabbae2eca7a71
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2011-12).
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dce7859b4e9fa40318eb0ff3907a203bc
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
14.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4866066

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη (4)
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Πνιηηηθή Βπηζηήκε θαη Κνηλσληνινγία β).
Βπξσπατθέο θαη Αηεζλείο πνπδέο γ). Αεκφζην Αίθαην θαη Αεκφζηα Πνιηηηθή δ).
πνπδέο Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο.
Σν ηκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Εζηνξίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνζθέξεη
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Πνιηηηθή Βπηζηήκε θαη Εζηνξία κε δχν
εηδηθεχζεηο: α). Πνιηηηθή Βπηζηήκε θαη β). Νεφηεξε θαη χγρξνλε Εζηνξία.
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Σν ηκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο Πνιηηηθέο Βπηζηήκεο, κε δχν εηδηθεχζεηο: α). Πνιηηηθή Θεσξία
θαη Αηθαηψκαηα β). Πνιηηηθή Ώλάιπζε θαη Αεκφζηεο θαη Βπξσπατθέο Πνιηηηθέο.
Σν ηκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Αηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ
πξνζθέξεη (5) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Αηαθπβέξλεζε θαη Αεκφζηεο
Πνιηηηθέο β). Παγθφζκηα Πνιηηηθή Οηθνλνκία γ). Μεζνγεηαθέο πνπδέο δ).
Παγθφζκηεο Πξνθιήζεηο θαη πζηήκαηα Ώλαιχζεσλ ε). Σνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή
Ώλάπηπμε θαη Ώπηνδηνίθεζε.
Σν ηκήκα Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηηο Πνιηηηθέο Βπηζηήκεο, κε (4) θαηεπζχλζεηο: α). Πνιηηηθή Θεσξία θαη
Φηινζνθία β). Πνιηηηθή Ώλάιπζε γ). Πνιηηηθή Εζηνξία θαη ηξαηεγηθέο πνπδέο δ).
Αηαθπβέξλεζε.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ: ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ζηε Ννκαξρηαθή θαη
Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε, ζε γξαθεία πεξηθεξεηψλ, εζληθνχο ή δηεζλείο ηδησηηθνχο θαη
δεκφζηνπο θνξείο, ζε επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε δηεζλείο ζρέζεηο, σο
δηπισκάηεο (ηδηαίηεξα ζηελ θνηλνηηθή δηπισκαηία), ζε θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε
ηελ πνιηηηθή αλάιπζε, ηελ πνιηηηθή ζεσξία θαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ζηα κέζα
ελεκέξσζεο θαη ζε εηαηξείεο δεκνζθφπεζεο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη εηζαγσγψλ,
θαζψο θαη σο θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΠΏΝΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
Σν ηκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο έρεη ζηφρν λα εθπαηδεχζεη επηζηήκνλεο ζηε κειέηε
θαη ηελ έξεπλα ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο, ηελ αλάιπζε ησλ ζεζκψλ,
ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ηνπ δηαρξνληθνχ θαη ζπγρξνληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο
κε ηειηθφ ζηφρν ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
Πην αλαιπηηθά, λα εθνδηάζεη ηνπο θνηηεηέο ηνπ κε εηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα ηελ
θνηλσληθή ζεσξία, ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή ηζηνξία
ηεο Βιιάδαο θαη ηεο Βπξψπεο, ηελ θνηλσληνινγία ηνπ αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ ρψξνπ,
ηε γεσγξαθία ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, ηε δεκνγξαθία θαη ηελ θξαηηθή ή ηε κε
νξγαλσκέλε ζπιινγηθή παξέκβαζε ζηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο, ηεο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, ησλ εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο πγείαο,
ηεο άκβιπλζεο ησλ αληζνηήησλ, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ησλ θνηλσληθψλ
δηθαησκάησλ, ηνπ θχινπ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο
ζηέγαζεο, ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο
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1. Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. ρνιή Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ. Πάληεην
Παλεπηζηήκην. Λεσθ. πγγξνχ 136, 176 71, Καιιηζέα, Ώζήλα. web site:
http://www.koinpolpanteion.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, Οηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή ηζηνξία ηεο Βπξψπεο, Βηζαγσγή ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, Κνηλσληνινγία
ηεο θνηλσληθήο κεηαβνιήο, Πνιηηηθή ζεσξία θαη θξάηνο, Βηζαγσγή ζηα δεκφζηα
νηθνλνκηθά, Κνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη θνηλσληθή πνιηηηθή, Βηζαγσγή ζηε
δεκνγξαθία, ηαηηζηηθή, Κιαζηθέο θνηλσληθέο ζεσξίεο, Κνηλσληθή έληαμε θαη
θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, Βηζαγσγή ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή γεσγξαθία,
Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο,
Κνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα, Οηθνλνκηθέο ζεσξίεο ηεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο, Βπηζηεκνινγία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, Οηθνλνκηθά ηεο εξγαζίαο,
Ώλεξγία θαη πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, Κνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο, ηεγαζηηθή πνιηηηθή θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο, Όπαηζξνο θαη ηνπηθή
αλάπηπμε, Κνηλσλία ηεο ππαίζξνπ θαη δεηήκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο,
Βηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο θαη θηψρεηα, Γεηήκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Πάληεην Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7a39b0e9706c44c9894a1aaceecfb7bf
Δ θνηλσληθή πνιηηηθή σο γλσζηηθφ αληηθείκελν έρεη δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα θαη
πξνυπνζέηεη ηε ζχδεπμε ζεσξίαο θαη εθαξκνγήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά
απνηππψλνληαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο, ηα νπνία ζπλίζηαληαη ζηελ
εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ αλαθνξηθά κε ηε κειέηε θαη ηελ έξεπλα ηεο θνηλσλίαο θαη
ησλ πξνβιεκάησλ ηεο, ηελ αλάιπζε ησλ ζεζκψλ, ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ηνπ
δηαρξνληθνχ θαη ζπγρξνληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο, κε ηειηθφ ζηφρν ην ζρεδηαζκφ,
ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη
δηεζλέο επίπεδν.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ παξέρεη κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζηελ Μεζνδνινγία θαη Βθαξκνγέο ζηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ: ζε
δεκφζηα ή ηδησηηθά εξεπλεηηθά θέληξα, ζε ηλζηηηνχηα ησλ θνξέσλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ζε νξγαληζκνχο θαη γξαθεία κειεηψλ, ζε Αεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη
Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθέιεηαο, ζε Αηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο, Ννκαξρηαθέο
Ώπηνδηνηθήζεηο θαη Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, ζε Ννκηθά Πξφζσπα
Αεκνζίνπ ή Εδησηηθνχ Αηθαίνπ, ζε Βπξσπατθνχο θαη Αηεζλείο Οξγαληζκνχο, ζε Με
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Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ) θαη ζε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κε
αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη παξέκβαζεο, ζε ηδησηηθνχο
θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπφλεζε, εθαξκνγή, παξαθνινχζεζε θαη
αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη
θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ζηα ηκήκαηα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (πνιηηηθέο
πξνζσπηθνχ, εξγαζηαθέο ζρέζεηο, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, πγηεηλή θαη αζθάιεηα,
θνηλσληθή αζθάιηζε θ.ιπ.) δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, ζηελ εθπαίδεπζε,
δεκφζηα θαη ηδησηηθή.

ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ
ΠΏΝΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
θνπφο ησλ ηκεκάησλ Κνηλσληνινγίαο είλαη ε αλάδεημε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα
κειεηνχλ ηελ θαηαγσγή, ηελ αλάπηπμε, ηελ νξγάλσζε, ηελ εμέιημε θαη ηελ
ιεηηνπξγία ησλ αλζξσπίλσλ θνηλσληψλ, αιιά θαη λα θαηαγξάθνπλ θαη λα αλαιχνπλ
ηηο κεηαβνιέο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ.
χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείoπ
Παλεπηζηεκίνπ ζηνρεχεηαη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο θνηλσλίαο, ηεο θoηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο ζηηο αηoκηθέο θαη ζπιιoγηθέο ηεο κνξθέο, ησλ θoηλσληθψλ ζεζκψλ,
ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξφηεζεο θαη κεηαβoιήο ηεο δoκήο ηεο αλζξψπηλεο θoηλσλίαο,
ησλ πξoβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη o ζεκεξηλφο άλζξσπνο. Πξoο ηoχηo θαιιηεξγεί
ηε κειέηε ησλ ζεσξεηηθψλ επεμεξγαζηψλ πoπ πξαγκαηεχoληαη ηελ θoηλσληθή χπαξμε
ηoπ αλζξψπνπ, ησλ ζεσξηψλ πoπ επεμεξγάδoληαη ηηο θoηλσληθέο δηαδηθαζίεο θαη
επηρεηξoχλ ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηoξηθήο πoηθηιίαο ηεο θoηλσληθήο κoξθoιoγίαο, ηεο
πoηθηιίαο ησλ πoιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ, ησλ κoξθψλ ζπλείδεζεο, ζθέςεο θαη
ηδεoιoγίαο. Καιιηεξγεί επίζεο ηηο ηερληθέο πoπ ρξεζηκoπoηoχληαη ζήκεξα γηα ηε
δηεξεχλεζε ησλ θoηλσληθψλ θαηλoκέλσλ.
1. Σκήκα Κνηλσληνινγίαο. ρνιή Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ θαη Φπρνινγίαο.
Πάληεην Παλεπηζηήκην. Λεσθ. πγγξνχ 136, Σ.Κ.176 71, Καιιηζέα, Ώζήλα.
web site: http://sociology.panteion.gr/
2. Σκήκα Κνηλσληνινγίαο. ρνιή Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην
Ώηγαίνπ. Υαξ. Σξηθνχπε & Φάσλνο, 81 100 Μπηηιήλε. web site:
http://www.soc.aegean.gr/
3. Σκήκα Κνηλσληνινγίαο. ρνιή Κνηλσληθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ
Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρεζχκλνπ, 74100
Ρέζπκλν. web site: http://www.soc.uoc.gr/social/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
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Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία, Μεζνδνινγία Βκπεηξηθήο
Έξεπλαο ησλ Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ, Βηζαγσγή ζηελ Εζηνξηθή πγθξηηηθή
Κνηλσληνινγία, Θεσξίεο Κνηλσληθνπνίεζεο, Κνηλσληνινγία ηνπ Πνιηηηθνχ
πζηήκαηνο, Βμέιημε ηεο Κνηλσληνινγηθήο θέςεο, ηαηηζηηθή, Βπξσπατθή
Κνηλσλία – Βπξσπατθνί Θεζκνί, Κνηλσλία θαη Πνιηηηζκφο, Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη
Κξάηνο Πξφλνηαο, Κνηλσληνινγία ηεο Παξέθθιηζεο, Κνηλσληνινγία ησλ Ώζηηθψλ
Υψξσλ, Κνηλσληνινγία ηεο Βξγαζίαο, Κνηλσληνινγία ησλ Κνηλσληθψλ Κηλεκάησλ,
Μηθξνθνηλσληνινγία – Θεσξία θαη Βξεπλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο, Κνηλσλία, Κνηλφηεηα
θαη Τγεία, Κνηλσληνινγία ηνπ Πεξηβάιινληνο, Αηεζλήο Αηαθπβέξλεζε, Κνηλσληθέο
Σάμεηο θαη Κνηλσληθέο Ώληζφηεηεο, Κνηλσληθή Φπρνινγία, Αίθαην θαη Θεζκνί ηεο
Βμσηεξηθήο Πνιηηηθήο, Αηεζλείο ρέζεηο θαη Παγθνζκηνπνίεζε, Κνηλσληνινγία ησλ
Ώζιεηηζκνχ, Αηεζλέο Αίθαην, Κνηλσληθέο θαη Παηδαγσγηθέο Πξνζεγγίζεηο ησλ
Ώηφκσλ κε Βηδηθέο Βθπαηδεπηηθέο Ώλάγθεο, Βζληθή Ώζθάιεηα θαη Αηαρείξηζε
Κξίζεσλ, Κνηλσληθέο θαη Παηδαγσγηθέο Πξνζεγγίζεηο ησλ Ώηφκσλ κε Βηδηθέο
Βθπαηδεπηηθέο Ώλάγθεο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Πάληεην Παλεπηζηήκην (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dded445be91f7481ca40141cd8f763d54
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dded445be91f7481ca40141cd8f763d54
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηνρεχεη ζηε δηάγλσζε ηoπ
ραξαθηήξα ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θoηλσλίαο, ζηελ αλάδεημε ηεο ηζηoξηθήο ηεο
ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ πξoβιεκάησλ ηεο. Βπίζεο, ζηελ εθπαίδεπζε
θoηλσληoιφγσλ, επηζηεκφλσλ πιεξoθoξεκέλσλ θαη ηθαλψλ λα επεμεξγάδoληαη
ζπζηεκαηηθά ηφζo ηηο επηζηεκoληθέο, φζν θαη ηηο ηξέρoπζεο αληηιήςεηο γηα ηα
θoηλσληθά πξoβιήκαηα, πoπ ηπρφλ ζα θιεζoχλ λα αληηκεησπίζoπλ ζηελ
επαγγεικαηηθή ηoπο πξαθηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ επηδηψθεη λα εθπαηδεχζεη, αιιά θαη
λα πξoσζήζεη ηε δηεξεχλεζε ησλ επηκέξoπο πιεπξψλ ηεο θoηλσληθήο δσήο θαη ησλ
πξoβιεκάησλ πoπ δεκηoπξγεί ε θoηλσληθή ζπλχπαξμε ησλ αλζξψπσλ.
Πην αλαιπηηθά, ην Πξφγξακκα πνπδψλ πξνζπαζεί λα αληαπoθξηζεί ζηηο ζχγρξoλεο
ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο, ζηηο ζχγρξoλεο θαηεπζχλζεηο δηεπηζηεκoληθήο δηαρείξηζεο
ησλ θoηλσληθψλ πξoβιεκάησλ θαη λα επεμεξγαζζεί ηηο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζήο
ηoπο. Πξoζπαζεί λα αληαπoθξηζεί ζηηο αλάγθεο πoπ δεκηoπξγoχλ θαη ζηα εξσηήκαηα
πoπ ζέηoπλ oη ηαρχξπζκεο κεηαβoιέο θαη αλαθαηαηάμεηο πoπ ραξαθηεξίδoπλ ηελ
παγθφζκηα θoηλσλία ζηηο κέξεο καο.
Σν ηκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ εμεηδηθεχεηαη ζηελ
Βθαξκνζκέλε Κνηλσληνινγία θαη ηελ Βκπεηξηθή Έξεπλα, θαζψο θαη ηελ Πνιηηηθή
Κνηλσληνινγία. Σν Σκήκα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ
ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Βπηθνηλσλίαο ζηελ Βθπαίδεπζε θαη ηελ Έξεπλα. ην
Πξφγξακκα πνπδψλ πεξηέρνληαη νινθιεξσκέλνη θχθινη καζεκάησλ ζε κηα
πιεηάδα ζεκαηηθψλ γηα ηελ πνιχπιεπξε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ λένπ
θνηλσληνιφγνπ. Αηδάζθνληαη, κεηαμχ άιισλ, Μέζνδνη θαη Σερληθέο Κνηλσληθήο
Έξεπλαο, Κνηλσληνινγία ησλ Πφιεσλ, Κνηλσληνινγία ηεο Βξγαζίαο, Κνηλσληθή
Πνιηηηθή θαη Κνηλσληνινγία ηεο Νενιαίαο, Κνηλσληνινγία ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ
Πεξηβάιινληνο, Κνηλσλην-πιεξνθνξηθή θαη ηαηηζηηθή. Βπίζεο, Κνηλσληνινγία ησλ
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ζεζκψλ θαη ζέκαηα Βπξσπατθήο Οινθιήξσζεο.
Σν ηκήκα πξνζθέξεη δχν
θαηεπζχλζεηο: α). Κνηλσληθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία β).
Δθαξκνζκέλε Κνηλσληνινγία.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο αλαπηχζζεηαη ζε ηέζζεξηο (4)
θαηεπζχλζεηο: α). Κνηλσληθή Θεσξία – Μέζνδνη β). Κνηλσληθή Αλάπηπμε Κνηλσληθφο Μεηαζρεκαηηζκφο γ). Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία δ). ΠνιηηηζκφοΔξγαζία – Δθπαίδεπζε.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ παξέρεη (3) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: 1). Κνηλσληνινγία, κε εηδηθεχζεηο 1α). Κνηλσληθφο
απνθιεηζκφο θαη Μεηνλφηεηεο 1β). Κνηλσληνινγία ηεο χγρξνλεο Βιιάδαο θαη 1γ).
Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Θεσξία 2). Δ χγρξνλε Βγθιεκαηηθφηεηα θαη ε
Ώληηκεηψπηζή ηεο 3). Κνηλσληνινγία.
Σν ηκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ παξέρεη (3) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Έξεπλα γηα ηελ Σνπηθή Κνηλσληθή Ώλάπηπμε θαη πλνρή β).
Βπξσπατθέο Κνηλσλίεο θαη Βπξσπατθή Οινθιήξσζε γ). Πφιε θαη Πεξηβάιινλ.
Βθαξκνζκέλε θαη Κιηληθή Κνηλσληνινγία.

Σν ηκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο παξέρεη κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Κνηλσληνινγία κε εηδηθεχζεηο α). Κνηλσληθή Οξγάλσζε
θαη Μεηαβνιή β). Πνιηηηζκφο: Κνηλσληθέο Πξαθηηθέο θαη πγθξνχζεηο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ησλ ηκεκάησλ Κνηλσληνινγίαο, δχλαληαη κε βάζε ηηο γεληθέο θαη
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο λα
απαζρνινχληαη ηφζν σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο φζν θαη σο κηζζσηνί κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο: ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,
δεκφζηα θαη ηδησηηθή, ζηνπο θιάδνπο θαη κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε
ζρεηηθή λνκνζεζία. ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε σο κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ
εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζρεηηθή
λνκνζεζία. ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο: (φπσο ππνπξγεία, ηνπηθή απηνδηνίθεζε,
δεκφζηα λνζνθνκεία θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο), ζε αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν
ζπνπδψλ ηνπο θαη ηδίσο ζην Τπνπξγείν Βξγαζίαο θαη ζε θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε
ηελ έξεπλα ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηα εξγαζηαθφ δηθαηψκαηα. ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο θαη ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ αζρνινχληαη κε ην πεξηβάιινλ
θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ, εηδηθά γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ απφ ηηο
εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηα ζέκαηα πνιενδνκίαο, ρσξνηαμίαο θαη βηψζηκεο
αλάπηπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα, σο ζχκβνπινη, ζηειέρε δηνίθεζεο θαη ζχκβνπινη απαζρφιεζεο κε
αληηθείκελν ην ζπληνληζκφ νκάδσλ εξγαζίαο − δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην ηεο
νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο. ε νξγαληζκνχο θαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ
ηνκέα, ζε αλαπηπμηαθνχο θνξείο, ζε θέληξα πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο, γηα ην
ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο αλέξγνπο θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
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ε κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, γηα ηελ θνηλσληνινγηθή ζεκειίσζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. ην δεκφζην, ηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, σο
εθπαηδεπηέο, σο κηζζσηνί ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ζε αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηνλ
ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο. ηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ζηα ζψκαηα αζθαιείαο, ζε
αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο. ηελ έξεπλα, σο εξεπλεηέο, ζε
ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ, ηε δηεμαγσγή θαη ηελ αλάιπζε εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ζην
δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, σο κηζζσηνί θαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε
αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο. ηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα
θαη κεηά-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε σο θνηλσληνιφγνη ζχκβνπινη, κε αληηθείκελα
ηελ επνπηεία, ηελ έξεπλα, ηελ αλάιπζε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ ζρέζεσλ
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη θνηλσλίαο εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπφκελσλ θαη ησλ
εθπαηδεπφκελσλ κεηαμχ ηνπο. ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα σο θνηλσληνιφγνη ηεο
εξγαζίαο (σο κηζζσηνί θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο). ηα δηθαζηήξηα φισλ ησλ
βαζκίδσλ, σο ζχκβνπινη γηα ηελ αλάιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ δηαδίθσλ.
ηα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, σο ζχκβνπινη,
αλαιπηέο θαη εκςπρσηέο ζε αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο θαη ηηο
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπο. ε δεκφζηνπο, ηδησηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο, σο
ζχκβνπινη θαη εκςπρσηέο θνηλσληθήο επαλέληαμεο απνθπιαθηζκέλσλ, κε ζρεηηθφ
αληηθείκελν δξάζεο. ε δεκφζηνπο, ηδησηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο, σο ζχκβνπινη
θαη εκςπρσηέο θνηλσληθήο επαλέληαμεο γηα άηνκα ζε θάζε απνηνμίλσζεο, κε
ζρεηηθφ αληηθείκελν δξάζεο. ε ζσκαηεία θαη ζπλδηθάηα φισλ ησλ βαζκίδσλ, σο
θνηλσληθνί δηαπξαγκαηεπηέο θαη νξγαλσηέο πξνγξακκάησλ γηα ηελ επηθνηλσλία κε
εζληθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζε ζέκαηα ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο,
ππνγξαθείο ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ζεζκηθήο ππνζηήξημεο ζπιινγηθψλ
δηεθδηθήζεσλ. ηηο αλεμάξηεηεο αξρέο ειέγρνπ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο,
Αηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε, σο ιεηηνπξγνί θαη σο ζχκβνπινη θαη ζηηο αληίζηνηρεο
ζέζεηο άιισλ ηνκέσλ ηνπ Κξάηνπο.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ, ΗΣΟΡΗΑ & ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
Σν ηκήκα έρεη σο αληηθείκελν ηε θηινζνθία θαη ηελ ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ, δει. ην
γλσζηηθφ πεδίν πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ηζηνξηθέο θαη θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο
επηζηήκεο ελ γέλεη, αιιά θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκψλ: θπζηθέο επηζηήκεο,
θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, επηζηήκεο ηεο δσήο, καζεκαηηθά θαη
ινγηθή. Βμεηάδεη ηελ επηζηήκε σο ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν απφ ηελ
ειιεληθή αξραηφηεηα έσο ζήκεξα, δηεξεπλά ηα θηινζνθηθά θαη κεζνδνινγηθά
πξνβιήκαηα πνπ εγείξνληαη απφ ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο θαη εμεηάδεη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο εμειηζζφκελεο επηζηεκνληθήο εηθφλαο ηνπ θφζκνπ. Βπηπιένλ
ππεξεηεί κηα ζεηξά απφ ζπλαθή αληηθείκελα, φπσο ε ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο, ε
επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή πνιηηηθή θαζψο θαη ε ζρέζε επηζηήκεο, ηερλνινγίαο
θαη θνηλσλίαο θαη ε γλσζηαθή επηζηήκε.
1. Σκήκα Μεζνδνινγίαο Ηζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο. ρνιή Θεηηθψλ
Βπηζηεκψλ.
Βζληθφ
Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ.
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 15771 Ειίζηα. web site: http://www.phs.uoa.gr
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ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Εζηνξία Φηινζνθίαο, Βηζαγσγή ζηε Φηινζνθία, Πνιηηηθή
Φηινζνθία, Δζηθή, Γλσζηνινγία θαη Μεηαθπζηθή, Φηινζνθία ησλ Κνηλσληθψλ
Βπηζηεκψλ, Φηινζνθία Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, Φηινζνθία ηεο Γιψζζαο, Θεσξία
Αηθαίνπ θαη Θεζκψλ, Εζηνξία ηεο Ώξραηφηεηαο, Βπξσπατθή Εζηνξία, Εζηνξία
Πνιηηηζκνχ θαη Θεζκψλ, Εζηνξία Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, Εζηνξία ηεο Σερλνινγίαο,
Φπρνινγία, Βηζαγσγή ζηελ Μαζεκαηηθή Ώλάιπζε, Βηζαγσγή ζηε Νεπησλεία
Μεραληθή θαη ζηε Θεσξία ηεο ρεηηθφηεηαο, Βηζαγσγή ζηε Θεξκνδπλακηθή θαη ζηνλ
Διεθηξνκαγλεηηζκφ, Ώξρέο Οηθνλνκηθήο, Φηινζνθία Βπηζηήκεο, Βθαξκνζκέλε
Δζηθή, Πιάησλ θαη Ώξηζηνηέιεο, Σερλεηή Ννεκνζχλε, Φπρνινγία ηεο Νφεζεο,
Βηζαγσγή ζηελ Εζηνξηνγξαθία, Εζηνξία ηεο Ώζηξνλνκίαο, Εζηνξία Πεηξακάησλ,
Βπηζηήκε Σερλνινγία θαη Κνηλσλία, Εζηνξία ηεο Οηθνλνκηθήο θέςεο 20νπ αηψλα
θ.ά.
χκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ εηψλ νη
θνηηεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηα αλαιπηηθά εξγαιεία πνπ απαηηεί ε ελαζρφιεζε κε ηε
κεζνδνινγία ηεο επηζηήκεο, κε ηε δηδαζθαιία βαζηθψλ γλψζεσλ ψξηκσλ επηζηεκψλ,
θαζψο θαη κε ηελ Εζηνξία ηεο Φηινζνθίαο, ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ. ηνλ
δεχηεξν θχθιν ησλ καζεκάησλ (3ν θαη 4ν έηνο) νη θνηηεηέο επηιέγνπλ κία απφ ηηο
ηξεηο θαηεπζχλζεηο πνπ πξνζθέξεη ην ηκήκα θαη νη νπνίεο είλαη νη εμήο: α). Εζηνξία
θαη Φηινζνθία ηεο Βπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο β). Φηινζνθία ηεο Βπηζηήκεο θαη
ηεο Σερλνινγίαο γ). Εζηνξία ηεο Βπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελάο (ηζρχεη
απφ ην αθαδ. έηνο 2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dcabd5f2e715a411583d26f49f0df7a90

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα Μεζνδνινγίαο Εζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο Βπηζηήκεο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ παξέρεη
(5) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Εζηνξία θαη Φηινζνθία ησλ Βπηζηεκψλ
θαη ηεο Σερλνινγίαο β). ΐαζηθή θαη Βθαξκνζκέλε Γλσζηαθή Βπηζηήκε γ). Λνγηθή
θαη Θεσξία Ώιγνξίζκσλ θαη Τπνινγηζκνχ δ). Αηδαθηηθή θαη Μεζνδνινγία ησλ
Μαζεκαηηθψλ ε). Βγθέθαινο θαη Ννπο, ζε ζπλεξγαζία φισλ κε άιιεο ζρνιέο θαη
Παλεπηζηήκηα.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
ηηο επηδηψμεηο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε έξεπλα σο πξνο ηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη
ζηελ Εζηνξία θαη ηελ Θεσξία ηεο Βπηζηήκεο, αιιά θαη ε κειέηε ηεο Βπηζηήκεο, απφ
ηε κεζνδνινγηθή ηεο πιεπξά, απφ ηε δηαρξνληθή – ηζηνξηθή ηεο δηάζηαζε θαη απφ ηελ
πιεπξά ηεο ζρέζεο ηεο κε άιια πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά θαηλφκελα. πλεπψο νη
πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγνπο κε ηηο
ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα: ζηελ Βθπαίδεπζε θαη ηελ
Καηάξηηζε (εληάζζνληαη ζηνλ θιάδν Π.Β. 33, Μεζνδνινγίαο Εζηνξίαο θαη Θεσξίαο
ηεο Βπηζηήκεο) θαη ζε εξεπλεηηθά – επηζηεκνληθά ή πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα.
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ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη πξναγσγή ηεο
γλψζεο γηα ηε γιψζζα, ηελ αξραία θαη λεφηεξε ηζηνξία, ηνλ αξραίν πνιηηηζκφ, ηηο
νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο ησλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ, κε έκθαζε ζηε λφηηα θαη
λνηηναλαηνιηθή Μεζφγεην. πζηεκαηηθή κειέηε ησλ ζεκάησλ: ζπγθξηηηθήο
γισζζνινγίαο θαη δνκή & εμέιημε θπξίσο ησλ γισζζψλ ηεο λνηηναλαηνιηθήο
Μεζνγείνπ, ηεο νηθνλνκηθήο, λεφηεξεο ηζηνξηθήο, πνιηηηθήο αλάπηπμεο, θαη ησλ
αξραίσλ πνιηηηζκψλ κέζσ αλαζθαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζεσξεηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ, θαη ηελ εθαξκνγή ζεηηθψλ επηζηεκψλ κε αξραηνκεηξηθέο κεζφδνπο,
ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ηελ Βιιάδα.
1. Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ. ρνιή Ώλζξσπηζηηθψλ
Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ. Αεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρφδνο.
http://www.rhodes.aegean.gr/tms/

Βπηζηεκψλ.
web site:

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώξραία Βιιεληθή Εζηνξία, Νεφηεξε Εζηνξία ηεο
Μεζνγείνπ, Βηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Βπηζηήκε, Βηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή
Ώξραηνινγία, Βηζαγσγή ζηε Γεληθή Γισζζνινγία , Πξντζηνξία ηνπ Ώηγαίνπ,
Αηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ζηε Γισζζνινγία, Βηζαγσγή ζηελ Ώηγππηηνινγία,
Βθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή, Αηεζλείο ρέζεηο, Βπξσπατθή Βλνπνίεζε, Γιψζζα θαη
Κνηλσλία, Αηεζλείο Οξγαληζκνί, Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Εζηνξία ηεο Βιιεληθήο
Γιψζζαο, Βηζαγσγή ζηελ Ώξραηνκεηξία, Γιψζζα θαη Νέεο Σερλνινγίεο, Πνιηηηζκνί
Ώζίαο θαη Ώκεξηθήο, Ώζθάιεηα & πλεξγαζία ζηε Μεζφγεην & ηελ ΝΏ Βπξψπε, Δ
Βμσηεξηθή Πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο, Αηπισκαηία & ηξαηεγηθή ησλ Μεγάισλ
Απλάκεσλ, Βιιεληθή Βμσηεξηθή Πνιηηηθή, Βμσηεξηθέο ρέζεηο ηεο Βπξσπατθήο
Έλσζεο, Πνιηηηθή Οηθνλνκία ησλ Αηεζλψλ ρέζεσλ, Αηεζλέο Αίθαην ησλ Τδάησλ θαη
ηνπ Πεξηβάιινληνο, Ώξραηνπεξηβάιινλ, Ώξραηνινγηθέο ζεσξίεο & Μέζνδνη
Ώλαζθαθήο, Θέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Ώξραηνινγίαο , Τπνινγηζηηθή Γισζζνινγία,
Γξακκαηηθή Πεξηγξαθή εκηηηθψλ Γισζζψλ, Μαζήκαηα Ξέλσλ Γισζζψλ: Ώξαβηθά,
Σνπξθηθά, Ββξατθά, Ώγγιηθά, Γαιιηθά, Εηαιηθά, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα
πνπδψλ ζρεδηάζηεθε ψζηε λα πεξηιακβάλεηαη: α) ε
δηεπηζηεκνληθφηεηα, β) ε γλψζε & θαηαλφεζε ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ ηεο
Μεζνγείνπ, γ) νη γιψζζεο & ε επηθνηλσλία ζηε λνηηναλαηνιηθή Μεζφγεην, θαη δ) νη
ζχγρξνλεο ηάζεηο ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο ζηε Μεζφγεην. Αηαζέηεη ηξεηο
ζεκειηψδεηο επηζηεκνληθέο θαηεπζχλζεηο (εμεηδίθεπζεο) θαηά ηα δχν ηειεπηαία έηε
ζπνπδψλ (εμάκελα 5ν,6ν,7ν θαη 8ν): α). Αξραηνινγία β). Γηεζλείο ρέζεηο &
Οξγαληζκνί γ). Γισζζνινγία Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
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Σν ηκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ πξνζθέξεη (4)
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Πνιηηηθέο, Οηθνλνκηθέο & Αηεζλείο ρέζεηο
ζηελ Μεζφγεην β). Γισζζνινγία Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ γ). Ώξραηνινγία
Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ: Βιιάδα, Ώίγππηνο, Βγγχο Ώλαηνιή δ). Αηαθπβέξλεζε,
Ώλάπηπμε θαη Ώζθάιεηα ζηε Μεζφγεην.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
χκθσλα κε ην ηέσο Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην / ηνκέα ΒΠ φζνη επηιέγνπλ λα
ζπνπδάζνπλ ζην Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπλ φηη
παξαθνινπζνχλ ζπνπδέο ηφζν γεληθήο φζν θαη εμεηδηθεπκέλεο παηδείαο, νη νπνίεο
ζπλδένληαη κ‟ έλα κεγάιν θάζκα επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ.
Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο, έρνληαο απνθηήζεη έλα πιαηχ ππφβαζξν γλψζεσλ θαη
πνιχηηκε εκπεηξία ζηα επί κέξνπο επηζηεκνληθά πεδία, κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ
ζηελ έξεπλα θαη ζηελ εθπαίδεπζε, ζε κνπζεία θαη ηδξχκαηα πνιηηηζκνχ, ζε
ππνπξγεία, ζε αξραηνινγηθέο ζρνιέο, ζε κεηαθξαζηηθά γξαθεία, ζε ηλζηηηνχηα
γισζζνινγίαο θαη επεμεξγαζίαο ιφγνπ θ.ά. Βπίζεο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζην
δηπισκαηηθφ ζψκα, ζε ηξάπεδεο, ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζε δηεζλείο εκπνξηθέο θαη
ηερληθέο επηρεηξήζεηο, ζε πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ
επξχηεξν κεζνγεηαθφ ρψξν.

ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΖ
ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΑΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
θνπφο ησλ ηκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ είλαη λα αλαδείμνπλ ηθαλνχο επηζηήκνλεο,
ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε ηε Μνπζηθνινγία, ηε Μνπζηθνινγηθή έξεπλα θαη ηελ
πξνψζεζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο.
1. Σκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & Σέρλεο. ρνιή Κνηλσληθψλ,
Ώλζξσπηζηηθψλ Βπηζηεκψλ θαη Σερλψλ. Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο.
Βγλαηίαο
156,
54006
Θεζζαινλίθε.
web
site:
http://www.uom.gr/index.php?tmima=9&categorymenu=2
2. Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ. Φηινζνθηθή ρνιή. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε Γσγξάθνπ Σ.Κ. 15784. Ώζήλα.
web site: http://www.music.uoa.gr/
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3. Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ. ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web
site: http://www.mus.auth.gr/
4. Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ. ρνιή Μνπζηθήο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ
Σερλψλ. Εφλην Παλεπηζηήκην. Παιαηφ Φξνχξην 49100 Κέξθπξα. web site:
http://music.ionio.gr/gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα) εθηφο ηνπ ηκήκαηνο Μνπζηθήο Βπηζηήκεο &
Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πνπ είλαη: 4 έηε (8 εμάκελα).
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα αλσηέξσ ηκήκαηα απαηηείηαη επηπιένλ ε εμέηαζε ζηα δχν
εηδηθά καζήκαηα (αξκνλία θαη έιεγρν κνπζηθψλ αθνπζηηθψλ ηθαλνηήησλ)
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μνπζηθνινγία, ΐπδαληηλή Μνπζηθή, Γεληθή Βπηζθφπεζε
Εζηνξίαο ηεο Μνπζηθήο, Μνξθνινγία θαη Ώλάιπζε ηεο Μνπζηθήο,
Βζλνκνπζηθνινγία θαη Μνπζηθή Λανγξαθία, Βιιεληθή Αεκνηηθή Μνπζηθή,
Μνπζηθή Ώθνπζηηθή, Βξγαζηήξην Μνπζηθήο Σερλνινγίαο, Εζηνξία θαη Μνξθνινγία
ΐπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο Μνπζηθήο, Βηδηθνί Σνκείο Βιιεληθήο Αεκνηηθήο
Μνπζηθήο, Βηδηθνί Σνκείο Βζλνκνπζηθνινγίαο, Μνπζηθή Παηδαγσγηθή, Καιιηέξγεηα
Ώθνήο θαη νιθέδ, Ώξκνλία, ηνηρεία Σερληθήο Φνχγθαο, Εζηνξία θαη
Βπηζηεκνινγηθά Πξνβιήκαηα ηεο Μνπζηθνινγίαο, Ώξκνληθή θαη Μνξθνινγηθή
Ώλάιπζε, Πηάλν, ΐπδαληηλή Μνπζηθή, Σξαγνχδη θαη Υνξσδία, Βηζαγσγή ζηελ
Παηδαγσγηθή, Μνπζηθή Βηθνλνγξαθία, Μνπζηθή Παηδαγσγηθή, Αηδαθηηθή ηεο
Μνπζηθήο, πζηήκαηα Μνπζηθήο Ώγσγήο, Βμειηθηηθή Φπρνινγία Παηδηθήο θαη
Βθεβηθήο Διηθίαο, Ξέλε Γιψζζα, θ.ά.
ηφρνο θαη πξνγξακκαηηθή επηδίσμε ηνπ ηκήκαηνο Μνπζηθήο Βπηζηήκεο θαη Σέρλεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (φπσο απνξξέεη άιισζηε απφ ηηο επηηαγέο ηνπ
ηδξπηηθνχ ηνπ λφκνπ), είλαη ε πξφθξηζε ησλ θαιιηηερληθψλ αληηθεηκέλσλ σο
εηδηθνηήησλ, κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο θαη αλάπηπμεο αθελφο, ησλ ηερληθψλ θαη
εξκελεπηηθψλ παξακέηξσλ ηεο νξγαληθήο/θσλεηηθήο εθηέιεζεο, θαζψο θαη ηεο
εμαγγειηηθήο – παξαζηαηηθήο πξάμεο θαη αθεηέξνπ, ησλ παξακέηξσλ ηεο κνπζηθήο
δεκηνπξγίαο θαη κεινπνηταο, εθθξαδνκέλσλ απφ ηνπο ηνκείο ηεο χλζεζεο θαη
αληίζηνηρα ηεο Πνηεηηθήο (Σέρλε ηεο χλζεζεο – Μεινπνητα – Πνίεζε ζηελ
Παξαδνζηαθή Μνπζηθή) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζήθνπζα ζεσξεηηθή κειέηε θαη
έξεπλα ζηνπο θιάδνπο, πνπ πξνζδηνξίδεη αληίζηνηρα ην εχξνο θαη ηελ εκβέιεηα ησλ
νηθείσλ θαηεπζχλζεσλ θαηά ηελ δηαθξηηή θπζηνγλσκία θαη ηδηαηηεξφηεηά ηνπο.
ε ζπλέπεηα κε ηνλ δηαθξηηφ ξφιν θαη ηνπο πξνγξακκαηηθνχο ηνπ ζηφρνπο, ην ηκήκα
πξνάγεη ηελ δεκηνπξγία πξφηππσλ κνπζηθψλ ζπλφισλ, φπσο Oξρήζηξαο, Xνξσδίαο,
πλφισλ Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο θαη άιισλ νξγαληθψλ θαη θσλεηηθψλ πλφισλ,
πνπ κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ππεχζπλα ηελ ειιεληθή παξνπζία ζηα κνπζηθά
δξψκελα δηεζλνχο εκβέιεηαο, πξνβάιινληαο ηδηαίηεξα ηνλ νηθνπκεληθφ ραξαθηήξα
ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο, φπσο απηφο δηακνξθψλεηαη δηαρξνληθά απφ ηελ αξραηφηεηα
κέρξη θαη ζήκεξα. ε αξκνλία κε ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα θαη ηελ θχζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ πνπ ζεξαπεχεη, ην Πξφγξακκα πνπδψλ επηδηψθεη ηελ θαιιηέξγεηα θαη
πξναγσγή ηεο κνπζηθήο ηέρλεο (σο νηθείαο επηζηήκεο) ζηνπο θιάδνπο ησλ
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εθαξκνζκέλσλ θαιιηηερληθψλ ζπνπδψλ θαη εηδηθφηεξα ζηνπο θιάδνπο, ηνπο ζπλαθείο
κε ηηο θαζνξηζκέλεο Καηεπζχλζεηο ηνπ απνλεκφκελνπ πηπρίνπ: α). Δπξσπατθήο
(θιαζηθήο) Μνπζηθήο β). Βπδαληηλήο Μνπζηθήο γ). Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο
(Γεκνηηθήο) Μνπζηθήο δ). χγρξνλεο Μνπζηθήο γηα ηελ νινθιεξσκέλε κνπζηθή
θαη θαιιηηερληθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ επαγγεικαηηθή
θαηνρχξσζε θαη ελζσκάησζε ησλ πηπρηνχρσλ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Β.Κ.Π.Ώ.
ραξαθηεξίδεηαη απφ δηεπηζηεκνληθφηεηα πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ πξναγσγή ελφο επξχ
θαη ζπκπαγνχο ηξφπνπ ζθέςεο ζην επηζηεκνληθφ πιαίζην ησλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ. Σα
πεδία πνπ αλαπηχζζεη ην ηκήκα είλαη ε ηζηνξηθή θαη ζπζηεκαηηθή κνπζηθνινγία, ε
εζλνκνπζηθνινγία θαη πνιηηηζκηθή αλζξσπνινγία, ε κνπζηθή ηερλνινγία θαη
πιεξνθνξηθή, ε κνπζηθή παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγία θαη ε ΐπδαληηλή κνπζηθνινγία.
Εδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζχλδεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ κειψλ
ΑΒΠ κε ηε δηδαζθαιία, νχησο ψζηε νη απφθνηηνί καο λα είλαη ζε ζέζε λα
θαηαλνήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηα θχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηηο
κεζνδνινγίεο ησλ επηκέξνπο πεδίσλ θαη λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη
δηαλνεηηθή επειημία, εθφδηα απαξαίηεηα ζηελ κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο
απαζρφιεζε ζην ρψξν ηεο έξεπλαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο δηνίθεζεο, ηεο κνπζηθήο.
Οη θαηεπζχλζεηο πνπ παξέρεη ην ηκήκα είλαη: α). Ηζηνξηθή Μνπζηθνινγία –
πζηεκαηηθή Μνπζηθνινγία β). Δζλνκνπζηθνινγία θαη Πνιηηηζκηθή
Αλζξσπνινγία γ). Μνπζηθή Αθνπζηηθή θαη Σερλνινγία Ήρνπ δ). Βπδαληηλή
Μνπζηθνινγία.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ώ.Π.Θ. απνβιέπεη
ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο αλψηαηεο βαζκίδαο ζηνπο θιάδνπο ηεο Μνπζηθνινγίαο,
ηεο Mνπζηθήο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο χλζεζεο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ενλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ θαιχπηεη πέληε γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο κνπζηθήο ζεσξίαο θαη πξάμεο:
α). Aλψηεξα Θεσξεηηθά θαη χλζεζε β). Oξγαληθή θαη Φσλεηηθή Mνπζηθή Eθηέιεζε
γ). Mνπζηθή Tερλνινγία δ). Mνπζηθή Παηδαγσγηθή ε). Mνπζηθέο Eπηζηήκεο. Βπίζεο
πξνζθέξεη πιήξε θαηάξηηζε ζε ζπάληνπο θαη κνλαδηθνχο θιάδνπο, φπσο ε Παιαηά
Mνπζηθή, ην Βθθιεζηαζηηθφ ξγαλν, ε Σδαδ, ε Hιεθηξναθνπζηηθή Mνπζηθή ή ε
Mνπζηθνζεξαπεία.
Πην αλαιπηηθά, ην Πξφγξακκα πνπδψλ πεξηιακβάλεη ηξεηο θαηεπζχλζεηο: α).
Μνπζηθή χλζεζε β). Μνπζηθή Δθηέιεζε γ). Μνπζηθέο Δπηζηήκεο. Οη δχν
πξψηεο εμαζθαιίδνπλ επαγγεικαηηθή επάξθεηα ζε ζπλζέηεο, εθηειεζηέο νξγάλσλ,
ηξαγνπδηζηέο θαη καέζηξνπο ρνξσδίαο ή νξρήζηξαο, ελψ ε ηξίηε επηζθξαγίδεη ηελ
επάξθεηα ζηε Mνπζηθή Παηδαγσγηθή, ηε Mνπζηθή Tερλνινγία ή ηε Mνπζηθνινγία.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201314)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d8e5c9e8a606e4e488e1b84b5021bdbce
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7a3af4077f324249871541edb95c002c
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Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d5d1e1c3f5c1e46179def1864d2047312
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Ηφλην Παλεπηζηήκην (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2010-11)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d94f6ddc374fc470a87644001e17e1a69
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
13.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4820541
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (2014)
 https://www.youtube.com/watch?v=1luPqPkIpR0&list=UUV0nk7BNfEqLRh
DJ-235tPQ&index=5

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα Μνπζηθήο Βπηζηήκεο & Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο
πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο Μνπζηθέο πνπδέο ζηηο εμήο
θαηεπζχλζεηο: α). Βπξσπατθή Μνπζηθή: Βξκελεία θαη Βθηέιεζε, Αηεχζπλζε
Οξρήζηξαο, χλζεζε β). Αηδαθηηθή ηεο Μνπζηθήο γ). Θεσξία ηεο Μνπζηθήο θαη
Μνπζηθή Αεκηνπξγία δ). Βιιεληθφο Λατθφο Μνπζηθφο Πνιηηηζκφο: Βξκελεία θαη
Βθηέιεζε, Πνηεηηθή (χλζεζε)
Σν ηκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Β.Κ.Π.Ώ πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Μνπζηθνινγία β). Μνπζηθή Κνπιηνχξα θαη Βπηθνηλσλία.
Σν ηκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Εφληνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνζθέξεη (2)
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Σέρλεο θαη Σερλνινγίεο ηνπ Ήρνπ θαη β).
λέν κεηαπηπρηαθφ κε θαηεπζχλζεηο Μνπζηθήο Αεκηνπξγίαο, Μνπζηθήο Βξκελείαο θαη
Μνπζηθνινγίαο.
ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ζηελ εθπαίδεπζε,
δεκφζηα (Γεληθά θαη Μνπζηθά ρνιεία) θαη ηδησηηθή (σδεία, κνπζηθέο ζρνιέο), ζε
εξεπλεηηθά θέληξα, πνιηηηζηηθνχο θνξείο, ηλζηηηνχηα, νξγαληζκνχο, ζέαηξα,
θηλεκαηνγξάθν, ζηνχληην ήρνπ θαη εηθφλαο, εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο κνπζηθψλ
νξγάλσλ, βηβιηνζήθεο, εθδνηηθνχο νίθνπο θαη κνπζεία, ζε ξαδηνηειενπηηθνχο
ζηαζκνχο, θαη ζηαζκνχο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, κνπζηθνί θαη καέζηξνη ζε
ζπκθσληθέο νξρήζηξεο, ζηε Λπξηθή θελή, ζε ρνξσδίεο θαη ηεξνχο λανχο, σο
κνπζηθνιφγνη θαη κνπζηθνθξηηηθνί ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη
ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.
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ΝΟΜΗΚΖ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
Σα Σκήκαηα ηεο Ννκηθήο έρνπλ ζθνπφ λα εθνδηάζνπλ ηνπο θνηηεηέο ηνπο κε ηηο
απαξαίηεηεο γλψζεηο ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ ηνπ Αηθαίνπ, λα ηνπο εμνηθεηψζνπλ κε ηε
λνκηθή ζθέςε θαη λα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα εθαξκφδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ
ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο.
θνπφο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο Ννκηθήο Βπηζηήκεο. Δ
λνκηθή Βπηζηήκε, αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, δελ
πεξηνξίδεηαη ζηνλ άραξν πφιν ελφο ζπζηήκαηνο έξεπλαο ηνπ θξαηνχληνο ή ηνπ
πξντζρχζαληνο ζεηηθνχ δηθαίνπ, αιιά αλαδεηεί ηνπο θνηλσληθνχο φξνπο πνπ δηέπνπλ
ηελ εμέιημε ηνπ δηθαίνπ.
Δ Ννκηθή Παηδεία, φπσο θαη θάζε κνξθή παηδείαο, έρεη σο ζηφρν ηε κεηάδνζε κέζα
απφ έλα ζχζηεκα κεζνδηθήο αλαδήηεζεο αμηψλ θαη ηελ πηνζέηεζε αληίζηνηρσλ ηχπσλ
ζπκπεξηθνξάο. Μνινλφηη ν ζχγρξνλνο θφζκνο δηαθξίλεηαη απφ κηα ζχγθξνπζε
αλάκεζα ζηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηελ Πνιηηεία αμίεο θαη ηα αλαγθαία κέζα ηα νπνία
αληηθεηκεληθά παξέρνληαη ζην πνιίηε γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο απηνχο, κε
επαθφινπζν ηελ ακθηζβήηεζε ησλ αμηψλ ή ηελ πξνζθπγή ζε παξάλνκα κέζα, ε
Ννκηθή Παηδεία δελ έρεη ράζεη ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ηεο απφ θάζε άιιε Παηδεία.
Αηφηη ζηφρνο ηεο Ννκηθήο Παηδείαο παξακέλεη πάληα ε απφθηεζε απφ ην άηνκν
ζπλείδεζεο ζρεηηθήο κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, δει. ε κεηαηξνπή
ηνπ αλζξψπνπ ζε πνιίηε. Ο θαλφλαο «άγλνηα λφκνπ δε ζπγρσξείηαη» δελ έρεη κφλν
ζηελά λνκηθφ πεξηερφκελν. Ώπνηειεί ηελ θαηεπζπληήξηα αξρή δξάζεο θάζε πνιίηε, ν
νπνίνο αλ δε γλσξίδεη πνηα δηθαηψκαηα έρεη, γηαηί πεξηνξίδνληαη, πφηε γίλεηαη
θαηαρξεζηηθή ε άζθεζή ηνπο θαη πσο ηα ππεξαζπίδεηαη, δελ θαζίζηαηαη κφλνλ ν ίδηνο
αληηθείκελν απζαηξεζηψλ, αιιά ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ.
ε έλα δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο δελ είλαη ν λφκνο πνπ πξπηαλεχεη, αιιά ην δίθαην ζην
ζχλνιφ ηνπ. Ώπηφ αθξηβψο ην πέξαζκά ηνπ απφ ηελ εξκελεία ηνπ λφκνπ ζηε
ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ δηθαίνπ, δειαδή ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο πνιηηηθνχ ηξφπνπ
ξχζκηζεο ηεο θνηλσλίαο (κε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ εμσηεξηθή επηβνιή) απφ έλαλ
θνηλσληθφ ηξφπν (κε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή), πξνζπαζεί λα πεηχρεη
έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα λνκηθψλ ζπνπδψλ.
Δ Ννκηθή Βπηζηήκε δελ κπνξεί λα απνβάιεη ηε δηάζηαζή ηνπ θνηλσληθνχ
πξνβιεκαηηζκνχ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ παξαδφζεσλ, νχηε λα παξαγλσξίζεη ηελ
επξσπατθή ζπλεξγαζία θαη ηελ νηθνπκεληθή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ιαψλ
θαη ησλ αλζξψπσλ. Σν Παλεπηζηήκην σο ηκήκα ηεο θνηλσλίαο, αληαλαθιά ηηο
αληηζέζεηο ηεο θαη δαλείδεηαη ηνπο ζθνπνχο ηεο, αιιά σο θξηηηθή ζπλείδεζε ζηελ
πνξεία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο, νθείιεη, κε θαληαζία θαη ηφικε, λα πξνεηνηκάζεη
ην λέν θφζκν, λα δηαπιάζεη ηε λέα ειπίδα, λα μαλαδσληαλέςεη ην ιεζκνλεκέλν
άλζξσπν.
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Σα ηκήκαηα Ννκηθήο έρνπλ θάηη πεξηζζφηεξν λα πξνζθέξνπλ, λα επαηζζεηνπνηήζνπλ
θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ηελ θνηλή γλψκε, αλπςνχκελε ζε θνξέα αθχπληζεο ηεο
εζληθήο καο ζπλείδεζεο γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ.
1. Σκήκα Ννκηθήο. ρνιή Ννκηθψλ Οηθνλνκηθψλ & Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ.
Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Ώθαδεκίαο 45, 10679
Ώζήλα. web site: http://www.law.uoa.gr/
2. Σκήκα Ννκηθήο. Ννκηθή ρνιή. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web site: http://www.law.auth.gr
3. Σκήκα Ννκηθήο. Ννκηθή ρνιή. Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο.
Παλεπηζηεκηνχπνιε 69100 Κνκνηελή. web site: http://www.law.duth.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: πληαγκαηηθφ Αίθαην, Βξγαηηθφ Αίθαην, Οηθνγελεηαθφ
Αίθαην, Βλνρηθφ Αίθαην, Ώζηηθφ Αηθνλνκηθφ Αίθαην, Πνηληθφ Αηθνλνκηθφ Αίθαην,
Εζηνξία Βιιεληθνχ θαη Ρσκατθνχ Αηθαίνπ, Βηδηθά Μαζήκαηα Βκβάζπλζεο ζην
Βκπνξηθφ Αίθαην, Πησρεπηηθφ Αίθαην, Φνξνινγηθφ Αίθαην, Αίθαην Ώληαγσληζκνχ θαη
Πξνζηαζία Καηαλαισηή ζηα πιαίζηα ηνπ Βκπνξηθνχ Αηθαίνπ, πιινγηθέο ρέζεηο
Βξγαζίαο: πλδηθαιηζηηθέο Βιεπζεξίεο, Αίθαην ηεο Βθκεηάιιεπζεο, Αεκφζην Αηεζλέο
Αίθαην, Κνηλσληνινγία ηνπ Αηθαίνπ, Πνιηηηθή Βπηζηήκε, Αίθαην Πεξηβάιινληνο –
Υσξνηαμηθφ θαη Πνιενδνκηθφ Αίθαην, Ναπηηθφ Αίθαην, Αίθαην Πλεπκαηηθήο
Εδηνθηεζίαο, Βγθιεκαηνινγία, σθξνληζηηθή, Ώλαθξηηηθή, χγρξνλα Αηεζλή Θέκαηα
θαη Βιιεληθή Βμσηεξηθή Πνιηηηθή, Αηεζλείο ρέζεηο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d13e59825422644ad80dd3a9ee4fb3e21
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d382448064aa64e07ba28a3e2c4cd3c7e
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
13.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4866179

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα Ννκηθήο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ πξνζθέξεη (7) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Ώ΄ Εδησηηθνχ Αηθαίνπ β). ΐ΄ Εδησηηθνχ Αηθαίνπ γ). Αεκνζίνπ Αηθαίνπ
δ). Βμεηδηθεπκέλν Αεκφζην Αίθαην ε). Πνηληθψλ Βπηζηεκψλ ζη). Εζηνξίαο θαη
Θεσξίαο ηνπ Αηθαίνπ (Εζηνξία, Φηινζνθία, Κνηλσληνινγία, Βθθιεζηαζηηθφ) δ).
Αηεζλψλ πνπδψλ.
Σν ηκήκα Ννκηθήο ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηηο εμήο
θαηεπζχλζεηο: α). Ώζηηθφ, Ώζηηθφ Αηθνλνκηθφ θαη Βξγαηηθφ Αίθαην β). Αεκφζην
Αίθαην θαη Πνιηηηθέο Βπηζηήκεο γ). Αηεζλψλ πνπδψλ δ). Βκπνξηθφ θαη Οηθνλνκηθφ
Αίθαην ε). Εζηνξίαο – Φηινζνθίαο θαη Κνηλσληνινγίαο ηνπ Αηθαίνπ ζη). Πνηληθψλ θαη
Βγθιεκαηνινγηθψλ Βπηζηεκψλ.
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Σν ηκήκα Ννκηθήο ηνπ Α.Π.Θ. πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ:
1) κε θαηεπζχλζεηο: 1α).Εδησηηθνχ Αηθαίνπ, 1β). Αηθαίνπ ησλ Βπηρεηξήζεσλ θαη
Βξγαζηαθνχ Αηθαίνπ, 1γ). Πνηληθψλ θαη Βγθιεκαηνινγηθψλ Βπηζηεκψλ, 1δ).
Αεκνζίνπ Αηθαίνπ θαη Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο, 1ε). Αηεζλψλ πνπδψλ 2). πνπδέο
Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο 3). Αηεζλήο Βκπνξηθή Αηαηηεζία, Αηθνλνκηθφ Αηεζλέο
Αίθαην. 4). Αηεζλέο θαη Βπξσπατθφ Αίθαην ηεο Βλέξγεηαο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγνπο κε ηηο
ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο.
Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ
ηνκέα: Αηθεγφξνη, Ννκηθνί χκβνπινη, Τπνζεθνθχιαθεο, πκβνιαηνγξάθνη,
Αηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, Τπάιιεινη (εηδηθέο θαηεγνξίεο), Αηπισκάηεο (κεηά απφ
εηδηθέο εμεηάζεηο ζηελ Αηπισκαηηθή Ώθαδεκία)Γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ
επαγγέικαηνο απαηηείηαη εηδηθή άδεηα, ηελ νπνία νη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα
απνθηήζνπλ αθνχ αζθεζνχλ επί 18 κήλεο ζε δηθεγνξηθφ γξαθείν θαη πεξάζνπλ ηηο
ζρεηηθέο εμεηάζεηο ζηνλ Άξεην Πάγν. Μεηά απφ 4 ρξφληα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζην Βθεηείν θαη κεηά απφ 8 ρξφληα ζηνλ Άξεην Πάγν θαη ην
πκβνχιην Βπηθξαηείαο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζηε Ννκηθή ρνιή δεκηνπξγνχληαη νη
αθφινπζεο πξννπηηθέο:
Άζθεζε δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο : Ώπαηηείηαη 18κελε άζθεζε ζε δηθεγνξηθφ
γξαθείν θαη θαηφπηλ εμεηάζεσλ ν επηηπρψλ εγγξάθεηαη ζηα κεηξψα δηθεγφξσλ ηνπ
δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ. Σελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ
ιεηηνπξγήκαηνο ξπζκίδεη ν Κψδηθαο πεξί Αηθεγφξσλ. Ο δηθεγφξνο κπνξεί λα παξέρεη
ηηο λνκηθέο ηνπ ππεξεζίεο σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ή κε πάγηα αληηκηζζία σο
λνκηθφο ζχκβνπινο ζε επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο, ηξάπεδεο θ.ά.
Γηθαζηηθφο -Δηζαγγειηθφο θιάδνο: Ώπαξαίηεηε είλαη πιένλ ε θνίηεζε ζηελ Βζληθή
ρνιή Αηθαζηψλ, ε νπνία βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε. Δ εηζαγσγή ζε απηήλ γίλεηαη
κε εηζαγσγηθφ δηαγσληζκφ εθ φιεο ηεο χιεο ηνπ Αεκνζίνπ δηθαίνπ, νπζηαζηηθνχ θαη
δηθνλνκηθνχ Ώζηηθνχ θαη Βκπνξηθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηνπ νπζηαζηηθνχ θαη
δηθνλνκηθνχ Πνηληθνχ δηθαίνπ. Οη επηηπρφληεο αθνινπζνχλ γεληθή εθπαίδεπζε, αιιά
ζηελ πνξεία επηιέγνληαη, θαηφπηλ εμεηάζεσλ, ζηελ θαηεχζπλζε (Πνιηηηθά θαη
Πνηληθά ή Αηνηθεηηθά Αηθαζηήξηα) ζηελ νπνία είραλ ηελ θαιχηεξε επίδνζε,
πξνθεηκέλνπ λα δηνξηζζνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο δηθαζηεξηαθνχο θιάδνπο.
πκβνιαηνγξάθνο: Ώπαηηείηαη πξνεγνχκελε άζθεζε δηθεγνξίαο. Καηφπηλ, φζνη
ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ θιάδν ζπκκεηέρνπλ ζε ζρεηηθφ δηαγσληζκφ πνπ πξνθεξχζζεη
ζε εηήζηα βάζε ην Τπνπξγείν Αηθαηνζχλεο γηα ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ,
δεδνκέλνπ φηη ην επάγγεικα είλαη θιεηζηφ (πξέπεη λα έρεη θελσζεί θάπνηα ζέζε γηα
λα γίλεη έλαο λένο δηνξηζκφο). Σελ άζθεζε ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο
ξπζκίδεη ν Κψδηθαο πκβνιαηνγξάθσλ.
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Παλεπηζηεκηαθή θαξηέξα: Ώπαηηείηαη ε απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ απφ
ειιεληθφ ή αιινδαπφ αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Θέζεηο -εθφζνλ ππάξρνπλ
δηαζέζηκεο- πξνθεξχζζνληαη απφ ηηο Ννκηθέο ρνιέο ηεο ρψξαο θαη αθνινπζεί ε
δηαδηθαζία επηινγήο ζχκθσλα κε ην λφκν - πιαίζην γηα ηα Ώ.Β.Ε.
Γηπισκαηηθφ ψκα: Ο απφθνηηνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο κπνξεί αθφκε λα
αθνινπζήζεη δηπισκαηηθή θαξηέξα, κεηά απφ επηηπρή εηζαγσγή θαη πνξεία ζηε
ρνιή γηα ην Αηπισκαηηθφ ψκα. Οη εμεηάζεηο απηέο είλαη ίζσο νη δπζθνιφηεξεο πνπ
γίλνληαη ζε παλειιήλην επίπεδν, θαζψο ε εμεηαζηέα χιε είλαη εμαηξεηηθά επξεία.
Ώπαξαίηεηε είλαη ε γλψζε Ώγγιηθψλ θαη Γαιιηθψλ.
Γεκφζηνο Σνκέαο: Οη λνκηθέο ζπνπδέο επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ή
επηηξνπέο ηνπ Αεκνζίνπ, ζηε ρνιή Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ζε λνκηθά πξφζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ, νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο
αξρέο θ.ά. ρνιή Αεκφζηαο Αηνίθεζεο.

ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΑ
ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηαθξαζηψλ & Αηεξκελείαο είλαη ε
αλάδεημε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηελ Ώγγιηθή, Γαιιηθή θαη
Γεξκαληθή Γιψζζα θαζψο θαη ηηο ηερληθέο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο ησλ
γισζζψλ απηψλ.
1. Σκήκα Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηαθξαζηψλ & Γηεξκελείαο. ρνιή Εζηνξίαο θαη
Μεηάθξαζεο – Αηεξκελείαο. Εφλην Παλεπηζηήκην. Μέγαξν Καπνδίζηξηα,
49100 Κέξθπξα. web site: http://www.dflti.ionio.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Ο ππνςήθηνο γηα ηελ εηζαγσγή ζην ηκήκα εμεηάδεηαη επηπιένλ ζε δχν γιψζζεο κεηαμχ ηεο
Ώγγιηθήο, ηεο Γαιιηθήο θαη ηεο Γεξµαληθήο.

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώγγιηθή Γιψζζα, Γαιιηθή Γιψζζα, Γεξκαληθή Γιψζζα,
Πνιηηηθή Βπηζηήκε, Βηζαγσγή ζηε Γεληθή Γισζζνινγία, Νενειιεληθή Λνγνηερλία,
Πιεξνθνξηθή, Βξγαζηήξηα Μεηάθξαζε Ώγγι-Βιι, Μεηάθξαζε Γαιι-Βιι,
Μεηάθξαζε Γεξκ-Βιι, Μεηάθξαζε Βιι-Ώγγι, Μεηάθξαζε Βιι-Γαιι, Μεηάθξαζε
Βιι-Γεξκ, Γξαπηφο Λφγνο Ώγγιηθά, Γξαπηφο Λφγνο Γαιιηθά, Γξαπηφο Λφγνο
Γεξκαληθά, Βηζαγσγή ζηε Γεληθή Γισζζνινγία, Βηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή
Βπηζηήκε, Νενειιεληθή Γιψζζα, Ώλάιπζε Αηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ Γεηεκάησλ,
Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία- Γεσπνιηηηθή Ε, Εζηνξία Σερληθψλ Κεηκεληθήο Ώλάιπζεο,
Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία, Βμσηεξηθέο ρέζεηο Βπξσπατθήο Βλψζεσο θαη Ώξρέο
Αηεζλνχο Αηθαίνπ, Ώηζζεηηθή Φηινζνθία θαη Αηαζεκεησηηθή Μεηάθξαζε,
Οηθνλνκηθν-λνκηθν-θνηλσληθή Μεηάθξαζε, Σερληθή Μεηάθξαζε, Λνγνηερληθή
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Μεηάθξαζε Παγθφζκηαο Λνγνηερλία, Εζπαληθφο Πνιηηηζκφο, Κνηλσληνγισζζνινγία,
Σνπξθία Υψξα θαη Πνιηηηζκφο, Εζηνξία Σνπξθηθήο Λνγνηερλίαο, Αηαπνιηηηζκηθέο,
χγρξνλε Εηαιηθή Λνγνηερλία, πγθξηηηθή Φηινινγία, ηνηρεία Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ,
Αηπισκαηηθή Εζηνξία, Εζηνξία ηεο Μνπζηθήο θαη Μνπζηθή Οξνινγία ζηα Βιιεληθά,
Νενειιεληθή Γιψζζα θαη ε δηδαθηηθή ηεο σο μέλεο, Ώλάιπζε χγρξνλσλ Αηεζλψλ
Πνιηηηθψλ Γεγνλφησλ, Αίθαην, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ πξνβιέπεη φηη θάζε θνηηεηήο επηιέγεη δχν γιψζζεο
εξγαζίαο απφ ηηο αθφινπζεο: Ώγγιηθά, Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά. Σα πξψηα ηέζζεξα
εμάµελα (Ώ΄-∆‟) είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο. Ώπφ ην Β εμάµελν γίλεηαη ν
δηαρσξηζµφο ζε δχν Βηδηθεχζεηο, θάζε µία απφ ηηο νπνίεο νδεγεί ζε δηαθνξεηηθφ ηίηιν
ζπνπδψλ. Οη θνηηεηέο ηνπ Σµήµαηνο έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο κεηαμχ: α). ηεο
Βηδίθεπζεο ηεο Μεηάθξαζεο θαη β). ηεο Βηδίθεπζεο Γηεξµελείαο (ζρεηηθψο,
δηελεξγνχληαη εζσηεξηθέο εμεηάζεηο επηινγήο).
Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζηελ Βηδίθεπζε Μεηάθξαζεο, νη θνηηεηέο
νθείινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήµαηα δηάξθεηαο ελφο αθαδεκατθνχ εμακήλνπ (Γ΄
εμάκελν), ζε μέλα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη εμ νινθιήξνπ απφ πφξνπο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ, ην ηµήµα ζπλεξγάδεηαη µε παλεπηζηήκηα ηεο Μ. ΐξεηαλίαο, ηεο
Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Εξιαλδίαο.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Βπηζηήκε ηεο
Μεηάθξαζεο β). Βηδίθεπζεο κε ηίηιν Βπηζηήκεο ηεο Μεηάθξαζεο –
Μεηαθξαζηνινγία θαη Γλσζηαθέο Βπηζηήκεο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο απηνχ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ζηε Μεηαθξαζηηθή
Τπεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ή ζε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζην
Αεκφζην, ζε ηξάπεδεο θαη νξγαληζκνχο, εθδνηηθνχο νίθνπο, ζηα κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν), σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πξνζθέξνληαο ηηο
ππεξεζίεο ηνπ ζε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, δηεζλή forum θ.ά.

ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ & ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΣΔΥΝΖ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
Δ απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη Βπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο είλαη λα
θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, κε ηελ αθαδεκατθή θαη
εθαξκνζκέλε δηδαζθαιία θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα επηζηεκνληθή, θαιιηηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο
ζηαδηνδξνκία, λα εθπαηδεχεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ Εζηνξία θαη ηε Θεσξία ηεο Σέρλεο
θαη λα πξνάγεη ηελ αηζζεηηθή αγσγή θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη έξεπλαο,
κέζα απφ ηηο εξγαζηεξηαθέο θαη ζεσξεηηθέο ζπνπδέο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ.
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1. Σκήκα Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο. ρνιή Καιψλ
Σερλψλ. Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε Εσαλλίλσλ, 45110
Εσάλληλα. web site: http://arts.uoi.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκα Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη Βπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο απαηηείηαη
επηπιένλ εμέηαζε θαη ζην εηδηθφ κάζεκα ηνπ Βιεχζεξνπ ρεδίνπ.

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γσγξαθηθή , ρέδην, ηνηρεία Υαξαθηηθήο, ηνηρεία
Γιππηηθήο , Ώξραία Σέρλε, Εζηνξία ηεο Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Σέρλεο , Θεσξία ηνπ
Υψξνπ – Εζηνξία ηεο Ώξρηηεθηνληθήο, Εζηνξία ηεο Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Σέρλεο,
Γεσκεηξηθέο Ώπεηθνλίζεηο ηνπ Υψξνπ – Γξακκηθφ ρέδην, Φσηνγξαθία, Ξέλε
Γιψζζα,
θελνγξαθία,
Καιιηηερληθή
Ώλαηνκία,
Μεζαησληθή
Σέρλε,
Μαξκαξνηερλία, Φπρνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο, Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο ,
Βηδηθή Αηδαθηηθή ηεο Σέρλεο, Γεληθέο Ώξρέο Υξήζεο ησλ Δ/Τ ζηνλ Σνκέα ηεο
Φεθηαθήο Βηθφλαο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (αθαδ. έηνο 2015-16)


http://myfiles.sch.gr/server/get/d2fbca353183749ccb9ae9d6b9dea1022

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ζηνρεχεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαιιηηερληθήο θαη
ζεσξεηηθήο παηδείαο θαη ηεο εηθαζηηθήο εθπαίδεπζεο. Σα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ
δηδάζθνληαη είλαη: α). Θεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο ζπνπδέο ησλ πιαζηηθψλ ηερλψλ β).
Βθαξκνζκέλεο ηέρλεο (θσηνγξαθηθή θαη αξηζκεηηθή εηθφλα, ζρέδην, ζθίηζν, θφκηθ,
ηξηζδηάζηαηε θηλνχκελε εηθφλα θ.ά.) γ). Εζηνξία ηεο Σέρλεο / Βπηζηήκεο ησλ Σερλψλ
δ). Πνιηηηζηηθνί Θεζκνί, Αηνίθεζε / Αηαρείξηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Λεηηνπξγνχλ δχν (2) θαηεπζχλζεηο: α). Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Σέρλεο β).
Δηθαζηηθψλ Σερλψλ.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε (3) εηδηθεχζεηο: α).
Πιαζηηθψλ Σερλψλ β). Βπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο θαη Εζηνξίαο / Θεσξίαο ηεο Σέρλεο–
Βπηκέιεηαο Βθζέζεσλ θαη γ). Βηθαζηηθψλ Σερλψλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη Βπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο κπνξνχλ
λα εξγαζηνχλ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ζηελ Βιιάδα θαη ζηηο ρψξεο ηεο
Βπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Βλδεηθηηθά κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ: Χο ζηειέρε
δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο κνπζείσλ θαη πξνβνιήο πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ. Χο ζχκβνπινη
ζε γθαιεξί έξγσλ ηέρλεο. Χο Εζηνξηθνί Σέρλεο θαη ζε ζπλαθείο ζέζεηο. Βπίζεο σο
εθπαηδεπηηθνί θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε.
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ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
ηφρνο ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Βπηθνηλσλίαο είλαη ε εθπαίδεπζε
λέσλ επηζηεκφλσλ: α). ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο β). ζηηο Πνιηηηζκηθέο
πνπδέο γ). ηηο εθαξκνγέο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ γηα
ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε Φεθηαθνχ Πνιηηηζηηθνχ Πεξηερνκέλνπ. Αειαδή,
πξφθεηηαη γηα έλα ηκήκα δηεπηζηεκνληθφ πνπ πξνάγεη ηελ Πνιηηηζκηθή Πιεξνθνξηθή
(Cultural Informatics).
Σν ηκήκα ζηνρεχεη ζηελ εθπαίδεπζε επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ θαη ζηειερψλ πνπ ζα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Φεθηαθνχ Πνιηηηζκνχ, ζπλδπάδνληαο ηε
δεκηνπξγηθή παξαγσγή πνηνηηθνχ Πνιηηηζηηθνχ Πεξηερνκέλνπ κε ηηο Σερλνινγίεο
Πιεξνθνξηθήο (Σ.Π.) θαη Πνιπκέζσλ (Multimedia). Οη ηερλνινγίεο απηέο
ζπλεξγάδνληαη ζε φια ηα ζηάδηα πνπ νδεγνχλ ζηελ επηινγή, αλάιπζε-επεμεξγαζία,
παξαγσγή θαη ηέινο παξνπζίαζε-πξνβνιή Φεθηαθνχ Πνιηηηζηηθνχ Πεξηερνκέλνπ.
1. Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο. ρνιή Κνηλσληθψλ
Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ. Υαξ. Σξηθνχπε & Φάσλνο, 81100
Μπηηιήλε. web site: http://www.ct.aegean.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: α): Μαζήκαηα Πιεξνθνξηθήο: κε έκθαζε ζηα παξαθάησ
πεδία: Ανκεκέλνο θαη Ώληηθεηκελνζηξαθήο Πξνγξακκαηηζκφο, Σερλνινγίεο
Αηαδηθηχνπ, Σερλνινγίεο Λνγηζκηθνχ, Αίθηπα Τπνινγηζηψλ, Σερλνινγίεο Πνιπκέζσλ
θαη Αηαδξαζηηθψλ Πνιπκέζσλ, Γξαθηθά Τπνινγηζηψλ θαη Βηθνληθή
Πξαγκαηηθφηεηα, ρεδίαζε θαη Αηαρείξηζε ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ, Ώιγφξηζκνη θαη
Ανκέο Αεδνκέλσλ, Βπηθνηλσλία Ώλζξψπνπ – Τπνινγηζηή θαη Σερλεηή Ννεκνζχλε,
Κηλεηέο Σερλνινγίεο. β): Μαζήκαηα Θεσξίαο ηνπ Πνιηηηζκνχ, Πνιηηηζηηθήο
Αηαρείξηζεο, Βπηθνηλσλίαο, Πνηνηηθψλ θαη Πνζνηηθψλ Μεζφδσλ Έξεπλαο,
Μνπζεηνινγίαο θαη Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο, Πνιηηηζηηθήο Ώλαπαξάζηαζεο, Ήρνπ θαη
Δρεηηθψλ Βθαξκνγψλ, Θεσξηψλ Μάζεζεο θαη Βθπαηδεπηηθψλ Βθαξκνγψλ,
χλζεζεο Οπηηθναθνπζηηθψλ Αεδνκέλσλ, Οπηηθήο Βπηθνηλσλίαο, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ δηακνξθψζεθε θαη πξνάγεη ηελ θαηλνηνκία, φπνπ νη
Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ηφζν ζηελ
αλάιπζε, κειέηε θαη πξνβνιή ηνπ Πνιηηηζκνχ, φζν θαη ζηε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ
πνιηηηζκηθψλ ηάζεσλ. Μία βαζηθή παξάκεηξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο αθνξά ζηελ
θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο αιιειεπηδξνχλ νη άλζξσπνη κε ην Φεθηαθφ
Πνιηηηζηηθφ Πεξηερφκελν. ζν πην απνδνηηθή είλαη ε νξγάλσζε ηεο πνιηηηζηηθήο
πιεξνθνξίαο ηφζν πην εχθνιε πξφζβαζε έρεη θάπνηνο ζ‟ απηή. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά,
νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο έρνπλ αλαπηχμεη κία πιεηάδα ηερληθψλ θαη κεζφδσλ,
θπξίσο κε ηε κνξθή Πνιπκέζσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε. Λεηηνπξγνχλ νη εμήο θαηεπζχλζεηο: α). χγρξνλε Μνπζεηνινγία β).
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Πνιηηηζηηθή Αλαπαξάζηαζε θαη Νέεο Σερλνινγίεο γ). Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία
θαη Γηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλσλία δ). Οπηηθναθνπζηηθή Δπηθνηλσλία.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Πνιηηηζκηθή
Πιεξνθνξηθή θαη Βπηθνηλσλία, κε (2) θαηεπζχλζεηο: α) Μνπζεηνινγία θαη β) ρεδηαζκφο
Φεθηαθψλ Πνιηηηζηηθψλ Πξντφλησλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη Πνιηηηζκηθνί Πιεξνθνξηθνί κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ
θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη εηδηθφηεξα: ην δεκφζην ηνκέα σο θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο.
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή εθπαηδεπηηθνχο θνξείο.
ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηε δηδαζθαιία αληηθεηκέλσλ ηεο
εηδηθφηεηάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ηνλ επξχηεξν
δεκφζην ηνκέα, σο κφληκνη ή ζπκβαζηνχρνη ζπλεξγάηεο ζε ζεκαηηθέο πνπ αθνξνχλ
ηελ πνιηηηζηηθή πξνβνιή κε ηε ρξήζε εθαξκνγψλ Δ/Τ. ε εηαηξείεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή θαη δηάδνζε ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ θαη ζπλαθψλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. ε δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο. ε
ηκήκαηα κάξθεηηλγθ εηαηξεηψλ θαη νξγαληζκψλ. ε εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο
παξαγσγήο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. ε εηαηξείεο post - production γηα επεμεξγαζία
βίληεν, παξαγσγή animation, δπζδηάζηαησλ (2D) θαη ηξηζδηάζηαησλ (3D) γξαθηθψλ.
ε νξγαληζκνχο θαη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ
εθδφζεσλ. ε νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη πνιηηηζηηθά αγαζά
(κνπζεία, πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα, πνιηηηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, θ.ν.θ.). ε εηαηξείεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ.

ΛΑΒΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ηφρνη ηνπ Σκήκαηνο ιαβηθψλ πνπδψλ είλαη: α). Δ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο
εθαξκνγήο ησλ ζεσξηψλ πεξί γιψζζαο θαη πεξί εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο γηα ηελ
επίηεπμε εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ β). Δ κειέηε θαη έξεπλα ηεο
γιψζζαο, ηεο ινγνηερλίαο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ ζιαβηθψλ ιαψλ γ). Δ
αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο επξχηεξεο πνιηηηζηηθήο ζπλείδεζεο ησλ θνηηεηψλ
θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο.
1. Σκήκα ιαβηθψλ πνπδψλ. Φηινζνθηθή ρνιή. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Καπιαλψλ 6, 10680 Ώζήλα. web site:
http://www.slavstud.uoa.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ρσζηθή Γιψζζα, Αεχηεξε ιαβηθή Γιψζζα,
Παιαηνζιαβηθή Γιψζζα, Βηζαγσγή ζηε ιαβηθή Φηινινγία, Λνγνηερλία ησλ
Ώλαηνιηθψλ ιάβσλ (κέρξη ηνλ 18ν αηψλα), Ρσζηθή θαη Οπθξαληθή πξνθνξηθή
ινγνηερληθή δεκηνπξγία, Ρσζηθή Πεδνγξαθία β΄ κηζνχ 19νπ – αξρψλ 20νπ αηψλα,
Ρσζηθφο πκβνιηζκφο (Ώξγπξφο Ώηψλαο), νβηεηηθή Λνγνηερλία – νζηαιηζηηθφο
Ρεαιηζκφο, Ρσζηθή Πξσηνπνξία ηνπ 20νπ αηψλα, Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο,
Βηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία: Θεσξία ηεο Γιψζζαο, Γισζζνινγία: Φσλεηηθή –
Φσλνινγία – Μνξθνινγία, Γισζζνινγία: χληαμε, Αηδαζθαιία ηεο Ρσζηθήο σο
μέλεο γιψζζαο, Μεηάθξαζε: απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε, Βηζαγσγή ζηελ ηζηνξία θαη
ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ ιάβσλ, Εζηνξία ηεο Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο, Εζηνξία ηεο
ρεξζνλήζνπ ηνπ Ώίκνπ, ΐπδάληην θαη ιαβηθφο θφζκνο, Εζηνξία ηεο Ρσζίαο θαη ηεο
νβηεηηθήο Έλσζεο, Σέρλε θαη Πνιηηηζκφο ηνπ 20νπ αηψλα, Παηδαγσγηθά, Γιψζζεο:
Οπθξαληθή, εξβηθή/Κξναηηθή, ΐνπιγαξηθή, Σζερηθή, Πνισληθή,θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ επηδηψθεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ κε πνιχπιεπξε γλψζε,
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ψζηε λα κεηέρνπλ ελεξγά
ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν θαη ηε δηεζλή αγνξά εξγαζίαο. Λεηηνπξγνχλ (3) θαηεπζχλζεηο:
α). Αλαηνιηθψλ β). Γπηηθψλ θαη γ). Ννηίσλ ιαβηθψλ πνπδψλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο ιαβηθψλ πνπδψλ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζην
δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο ηφζν ζηελ Βιιάδα φζν
θαη ζην Βμσηεξηθφ. Βηδηθφηεξα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ: ε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο
θαη Τπνπξγεία σο ζηειέρε, ζχκβνπινη θαη εκπεηξνγλψκνλεο. ε ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο πνπ αλαπηχζζνπλ επηρεηξεκαηηθέο θαη επελδπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ηεο ΐαιθαληθήο, ηεο Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο θαη ηεο Βγγχο
Ώλαηνιήο. ην Αηπισκαηηθφ ψκα σο κνξθσηηθνί θαη νηθνλνκηθνί αθφινπζνη,
εκπεηξνγλψκνλεο. ε Αηεζλείο Οξγαληζκνχο Ώλάπηπμεο θαη Ώλζξσπηζηηθήο ΐνήζεηαο
θαη ζε κε Κπβεξλεηηθνχο Οξγαληζκνχο, φπσο π.ρ. ε Παξεπμείληα Σξάπεδα, ε
Βπξσπατθή Σξάπεδα Ώλαζπγθξφηεζεο θαη Ώλάπηπμεο, ν Οξγαληζκφο
Ώλαζπγθξφηεζεο ησλ ΐαιθαλίσλ, OXFAM, Γηαηξνί Υσξίο χλνξα, Βπξσπατθή
Πξννπηηθή. ε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ζηελ Βιιάδα θαη ην Βμσηεξηθφ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο ΐαιθαληθήο, ηεο Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο θαη ηεο
Βγγχο Ώλαηνιήο. ηελ Βθπαίδεπζε, σο εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ δηδαζθαιία καζεκάησλ
ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.

ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ
ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
Σν Σκήκα Σερλψλ Ήρνπ θαη Βηθφλαο, έρεη σο απνζηνιή: λα θαιιηεξγεί θαη λα
πξνάγεη ηελ νπηηθναθνπζηηθή έθθξαζε κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο γχξσ
απφ ηηο εθαξκνγέο ηεο ζχγρξνλεο νπηηθναθνπζηηθήο ηερλνινγίαο ζηνλ επξχηεξν
ρψξν ηεο ηέρλεο θαη ηεο καδηθήο επηθνηλσλίαο. ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηκήκαηνο
πεξηέρεηαη: α). ε δηδαζθαιία λέσλ κνξθψλ νπηηθναθνπζηηθήο έθθξαζεο β). ε
επηζηεκνληθή έξεπλα γχξσ απφ ηηο εθαξκνγέο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ
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παξαγσγή γ). ε επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ θαη ηεο εηθφλαο, θαη νη λέεο θαιιηηερληθέο
κνξθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο δ). ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζηνλ ρψξν ηεο
θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο.
1. Σκήκα Σερλψλ Ήρνπ θαη Δηθφλαο. ρνιή Μνπζηθήο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ
Σερλψλ. Εφλην Παλεπηζηήκην. Πιαηεία Σζηξηγψηε 7, 49100 Κέξθπξα. web site:
http://avarts.ionio.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Φεθηαθέο Βηθαζηηθέο Σέρλεο, Γξαθηθέο – Γξαθηζηηθέο
Σέρλεο, Ώθνπζηηθή θαη Φπρναθνπζηηθή, Ώηζζεηηθή & Οπηηθή Κνπιηνχξα, Μνπζηθή
Πιεξνθνξηθή, Πνιπκεζηθέο Βθαξκνγέο Φεθηαθψλ πιινγψλ Σέρλεο, Αηαδξαζηηθά
πζηήκαηα Ήρνπ & Βηθφλαο, Διεθηξναθνπζηηθή θαη αθνπζηηθή ρψξσλ,
Παηδαγσγηθή ησλ Μέζσλ, Πξνεγκέλεο Σερληθέο Βπεμεξγαζίαο Ήρνπ, Πεηξακαηηθά
Πνιπκέζα, Θεσξία ηεο Βπηθνηλσλίαο, Μαζεκαηηθά θαη Σέρλε, Μνληάδ Κηλνχκελεο
Βηθφλαο, Ξέλε Γιψζζα θαη Οξνινγία, Σερληθέο ΐηληενζθφπεζεο , Σερλνινγία ηνπ
Ήρνπ, Ώλάπηπμε Αηθηπαθψλ Σφπσλ, Αηαδηθηπαθή Βπηθνηλσλία, Ννκηθή Κάιπςε
Πνιηηηζηηθνχ Πξντφληνο, Φεθηαθή Βπεμεξγαζία Ήρνπ, Φηινζνθηθέο Θεσξίεο ησλ
Μέζσλ, Αηδαθηηθή ηεο Σέρλεο, θ.ά.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Σν πεδίν επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο Σερλψλ Ήρνπ
θαη Βηθφλαο ζπκπεξηιακβάλεη: α). ηνλ ρψξν ηεο ειεχζεξεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο
κέζσ ηνπ ήρνπ, ηεο εηθφλαο θαη ησλ ζπλδπαζκψλ ηνπο β). ηε
δηδαζθαιία/απαζρφιεζε ζε ηνκείο ηεο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο γ).
ηνπο επξχηεξνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ηεο νπηηθναθνπζηηθήο επηθνηλσλίαο, ηεο
δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο αλαςπρήο.
Βλδεηθηηθά θάπνηνη απφ ηνπο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχλ λα ζηαδηνδξνκήζνπλ
νη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο είλαη: ειεχζεξε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία (ηέρλε λέσλ
κέζσλ, ςεθηαθψλ, αλαινγηθψλ ή ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπο: video art, νπηηθναθνπζηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, ςεθηαθή ηέρλε, ηέρλε ηνπ δηαδηθηχνπ, θφκηθο, animation,
θσηνγξαθία θ.ά.), ειεθηξνληθή θαη ςεθηαθή ηερλνινγία ηνπ ήρνπ θαη ηεο εηθφλαο,
ηερλνινγίεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πξνζνκνίσζεο, αλάπηπμε πνιπκεζηθψλ
εθαξκνγψλ θαη εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ (web design, interactive CD-ROM, DVDROM, web applications, δηθηπαθέο πνιπκεζηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, πεηξακαηηθά
πνιπκέζα, video games), γξαθηθέο-γξαθηζηηθέο ηέρλεο, πνιπκεζηθέο εθδφζεηο,
ειεθηξνληθφο ηχπνο, δηαθήκηζε, επαγγεικαηηθή θσηνγξαθία, παξαγσγή θαη
εθαξκνγέο ζηνλ επξχηεξν πνιηηηζκηθφ ηνκέα κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο θαη
ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο (γηα κνπζεία, ζπιινγέο θ.ά.), εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία κε
ρξήζε πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνιπκέζσλ.
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ΣΟΤΡΚΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΑΗΑΣΗΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
Ώπνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο Σνπξθηθψλ πνπδψλ & χγρξνλσλ Ώζηαηηθψλ πνπδψλ
είλαη ε θαιιηέξγεηα, ε πξναγσγή, ε δηάδνζε θαη ε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο, ηεο
γιψζζαο, ηεο γισζζνινγίαο, ηεο ηζηνξίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ
θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο Σνπξθίαο.
1. Σκήκα Σνπξθηθψλ πνπδψλ & χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ. ρνιή
Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Καπιαλψλ 6, 10680 Ώζήλα. web site:
http://www.turkmas.uoa.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Σνπξθηθή Γιψζζα, Γισζζνινγία, Βηζαγσγή ζηελ ηνπξθηθή
ινγνηερλία, Oζσκαληθή ηζηνξία, Βηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Εζηνξία ηεο
ζχγρξνλεο Σνπξθίαο, Βηζαγσγή ζηε Νέα Βιιεληθή Λνγνηερλία, ΐπδαληηλφο θαη
Εζιακηθφο Κφζκνο, Εζηνξία ηεο Νεφηεξεο Σνπξθίαο, Iζηνξία ηνπ Νένπ Βιιεληζκνχ,
Πξψηκε Σνπξθηθή Λνγνηερλία, χγρξνλε Σνπξθία : Oηθνλνκία θαη Κνηλσλία,
Πνιηηηθνί Θεζκνί, Εζηνξία ηεο Σνπξθηθήο Γιψζζαο, Εζιακηθή Σέρλε, Αηεζλείο
ρέζεηο ηεο Σνπξθίαο Ε: ΔΠΏ, Μέζε Ώλαηνιή, Ώζηαηηθά Κξάηε, ρέζεηο Βιιεληθήο
θαη Σνπξθηθήο Γιψζζαο, Λφγηα Σνπξθηθή Λνγνηερλία, -Αηεζλείο ρέζεηο ηεο
Σνπξθίαο – Βπξσπατθή Έλσζε, Βιιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, Λατθή Σέρλε, Oζσκαληθά,
Εζηνξία Σέρλεο – Oζσκαληθή θαη χγρξνλε Σέρλε, θ.ά.
Σν πξφγξακκα πνπδψλ πξνβιέπεη ηελ ιεηηνπξγία δχν θαηεπζχλζεσλ: α).
Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη β). χγρξνλσλ Ώζηαηηθψλ πνπδψλ. Ώπφ ηηο ελ ιφγσ
θαηεπζχλζεηο, ε ησλ Σνπξθηθψλ πνπδψλ άξρηζε πξψηε λα ιεηηνπξγεί δερφκελε
θνηηεηέο, ελψ ζην κέιινλ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη θαη ε θαηεχζπλζε ησλ
Ώζηαηηθψλ πνπδψλ, κε αξρηθή εζηίαζε ζηνλ Εαπσληθφ θαη Κηλεδηθφ θφζκν.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d080dcf699b9b4622aa7389f3f0b68bdb

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Γεσπνιηηηθή
Ώλάιπζε, Γεσζηξαηεγηθή χλζεζε θαη πνπδέο Άκπλαο θαη Αηεζλνχο Ώζθάιεηαο β).
Μεηάθξαζε θαη δηεξκελεία.
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Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ σο ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ
ή Αεκφζησλ Oξγαληζκψλ (ζην Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ, ζην Τπνπξγείν Ώλάπηπμεο
θ.ά.) πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα ηεο Βιιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ (ζηνπο ηνκείο ηνπ
πνιηηηζκνχ, ηνπ εκπνξίνπ, ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ). Βπίζεο, ζα
κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο θαζεγεηέο ηνπξθηθήο γιψζζαο αιιά θαη σο εηδηθνί
ζπλεξγάηεο ζε εξεπλεηηθά θέληξα, παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα θ.ά.

ΦΗΛΟΟΦΗΑ & ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ
ΦΗΛΟΟΦΗΑ & ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ
ΦΗΛΟΟΦΗΑ
ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
Σα αλσηέξσ ηκήκαηα ιεηηνπξγνχλ κε (ηξείο – δχν ή έλα) νκψλπκνπο ηνκείο πνπ
πξνζδηνξίδνπλ αληίζηνηρα ηνπο εξεπλεηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο
ηνπο, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ.
Γηα παξάδεηγκα ηα ηκήκαηα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, πξνζθέξνπλ
εληαίν πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ρνξεγνχλ εληαίν πηπρίν κε ηξεηο
θαηεπζχλζεηο: (1) Φηινζνθίαο, (2) Παηδαγσγηθήο 3) Φπρνινγίαο. ηφρνο ηνπ
Σκήκαηνο είλαη: α). Να πξνάγεη ηελ έξεπλα θαη ηελ αθαδεκατθή δηδαζθαιία ζηνπο
επηζηεκνληθνχο ηνκείο ηεο Φηινζνθίαο, ησλ Βπηζηεκψλ ηεο Ώγσγήο θαη ηεο
Φπρνινγίαο β). Να ελζαξξχλεη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ
θαη ηδεψλ, ηελ θξηηηθή ζεψξεζε ησλ θηινζνθηθψλ, θνηλσληθψλ θαη
ςπρνπαηδαγσγηθψλ δεηεκάησλ, ψζηε λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε πξνζσπηθνηήησλ
κε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπλείδεζε.
Σν ηκήκα Φηινζνθίαο απφ ηελ άιιε έρεη σο αληηθείκελν απνθιεηζηηθά ηελ εξκελεία
έξγσλ ηνπ θηινζνθηθνχ θαλφλα, φζν θαη ηελ πξαγκάηεπζε ζχγρξνλσλ θηινζνθηθψλ
πξνβιεκάησλ θαη απφςεσλ.

1. Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο. Φηινζνθηθή ρνιή.
Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 15784
Ειίζηα. web site: http://www.ppp.uoa.gr/
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2. Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο & Φπρνινγίαο. Φηινζνθηθή ρνιή.
Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε Εσαλλίλσλ 45110 Εσάλληλα. web
site: http://ppp.uoi.gr/
3. Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο. Φηινζνθηθή ρνιή. Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web
site: http://www.edlit.auth.gr/
4. Σκήκα Φηινζνθίαο. Φηινζνθηθή ρνιή Ώλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ
Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρίν 26500
Πάηξα. web site:
http://www.philosophy.upatras.gr/

5. Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ. Φηινζνθηθή ρνιή.
Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρεζχκλνπ 74100 Ρέζπκλν. web
site: http://www.fks.uoc.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηε Φηινζνθία, Φηινζνθία θαη Εζηνξία ηεο
Βπηζηήκεο, Βηζαγσγή ζηε χγρξνλε Οληνινγία, Βηζαγσγή ζηε Πνιηηηθή Φηινζνθία,
Βηζαγσγή ζηε Φηινζνθία ησλ Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ, Παηδαγσγηθή, Φπρνινγία, Δ
Οξζνινγηθφηεηα ηεο Βπηζηήκεο θαη ε Βμέιημε ησλ Βπηζηεκνληθψλ Θεσξηψλ, Δ
Έλλνηα ηεο Οπζίαο θαη ε Νεφηεξε Φηινζνθία, Θέκαηα ηεο χγρξνλεο Φηινζνθηθήο
Κξηηηθήο, Δ Κξηηηθή ηεο χγρξνλεο Οξζνινγηθφηεηαο, Ώλάιπζε Φηινζνθηθψλ
Κεηκέλσλ ,Θέκαηα Πνιηηηθήο θαη Μεζαησληθή Φηινζνθία, Γαιιηθφο Αηαθσηηζκφο,
Φηινζνθηθά Κείκελα, Ώξραία Βιιεληθή Φηινινγία, Γισζζνινγία, Νενειιεληθή
Λνγνηερλία, Γεληθή Αηδαθηηθή, Κνηλσληνινγία, Απζθνιίεο Μάζεζεο, Θεσξίεο θαη
Μέζνδνη Αηδαζθαιίαο, ρνιηθή Παηδαγσγηθή θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ ηκεκάησλ Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ
Β.Κ.Π.Ώ. θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ πεξηιακβάλνπλ δχν θχθινπο. Ο πξψηνο
θχθινο πξνζθέξεη καζήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ησλ
ηξηψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, κε ζθνπφ λα εκπεδψζνπλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο θαη λα
απνθηήζνπλ ηα κεζνδνινγηθά εθφδηα γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηηο
πξνζθεξφκελεο ηξεηο θαηεπζχλζεηο – εηδηθεχζεηο. Ο δεχηεξνο θχθινο νδεγεί ζηηο
ηξεηο θαηεπζχλζεηο θαη πξνζθέξεη καζήκαηα κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζηε
γλψζε, ζε ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα. Καη ζηνπο δχν θχθινπο νη
θνηηεηέο πξνβιέπεηαη λα παξαθνινπζήζνπλ έλα αξηζκφ καζεκάησλ πνπ
πξνζθέξνληαη απφ ηα ηκήκαηα Φηινινγίαο θαη Εζηνξίαο – Ώξραηνινγίαο. Οη
θαηεπζχλζεηο ηνπο είλαη : α). Φηινζνθίαο β). Παηδαγσγηθήο γ). Φπρνινγίαο
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο ηνπ Ώ.Π.Θ.
πξνζθέξεη εληαίν πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ρνξεγεί εληαίν πηπρίν κε
δχν θαηεπζχλζεηο: α). Φηινζνθίαο, β). Παηδαγσγηθήο. Ο θνηηεηήο νθείιεη λα
επηιέμεη κία απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο κεηά ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο ζπνπδψλ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
εδξάδεηαη ζηελ εξκελεία έξγσλ ηνπ θηινζνθηθνχ θαλφλα, φζν θαη ζηελ πξαγκάηεπζε
ζχγρξνλσλ θηινζνθηθψλ πξνβιεκάησλ θαη απφςεσλ.
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Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο επηδηψθεη λα πξνάγεη ηε κειέηε ηεο Φηινζνθίαο θαη ησλ
Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ, ηφζν απηφλνκα, φζν θαη ζηηο πνηθίιεο κεηαμχ ηνπο
δηαζπλδέζεηο, επηδηψθνληαο ηελ πςεινχ επηπέδνπ έξεπλα θαη δηδαζθαιία απηψλ ησλ
πεδίσλ. Βίλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ
ηκήκαηνο επξεία παηδεία ζηηο αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη
εθπαίδεπζε ζε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη έξεπλαο. Εδηαίηεξε ζεκαζία
δίλεηαη ζηηο Βπηζηήκεο ηεο Βθπαίδεπζεο, νη νπνίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα καζήκαηα
πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα δχν άιια Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, δίλνπλ ζε
φζνπο ην επηζπκνχλ ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ ζηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/db4c0b0d67a144a19853b3d03a659b592
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://ppp.uoi.gr/index.php/2015-10-19-06-21-37/13-2014-10-10-07-12-11/292014-12-10-12-07-42
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)

http://myfiles.sch.gr/server/get/de2cc8f2127114825a5bd3f4aac62c9b7
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d41c05230eb2f46a59061314c85df23da
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
13.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4866968

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη (5)
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Φηινζνθία β). Θεσξία, Πξάμε θαη
Ώμηνιφγεζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ γ). Βπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή θαη
Πξνζαλαηνιηζκφο δ). Βθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο ε).
Βθαξκνζκέλε Φπρνινγία Παηδηνχ θαη Βθήβνπ.
Σν ηκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ
πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Βιιεληθή Φηινζνθία θαη
Φηινζνθίαο ησλ Βπηζηεκψλ β). Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο, γ). Φηινζνθία: Γλψζε, Ώμίεο
θαη Κνηλσλία.
Σν ηκήκα Φηινζνθίαο & Παηδαγσγηθήο ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Παηδαγσγηθή β). πζηεκαηηθή Φηινζνθία θαη Εζηνξία ηεο
Φηινζνθίαο γ). Βηδίθεπζε Βθπαηδεπηηθψλ θαη ρνιηθψλ Φπρνιφγσλ ζηελ
Παηδαγσγηθή ηεο Εζφηεηαο ησλ Φχισλ πξνσζψληαο ηελ ηδενινγία ηεο ηζφηεηαο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε θαηεχζπλζε ηελ παηδαγσγηθή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ.
Σν ηκήκα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηελ Θεσξεηηθή θαη Πξαθηηθή Φηινζνθία, ζε δχν θαηεπζχλζεηο: α). Δζηθή
θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία β). Γλσζηνζεσξία θαη Μεηαθπζηθή.
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Σν ηκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
πξνζθέξεη (5) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). ΐηνεζηθή β). Φηινζνθία:
Γλψζεηο, Ώμίεο θαη Κνηλσλία γ). Πνιηηηζκφο θαη Ώλζξψπηλε Ώλάπηπμε δ).
Βθπαηδεπηηθή Θεσξία, Εζηνξία θαη Πνιηηηθή ε). Πνιηηηζκφο, Παηδεία θαη Ώλζξψπηλε
Ώλάπηπμε.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ αλσηέξσ ηκεκάησλ κπνξνχλ λα εξγαζζνχλ: ζηελ Βθπαίδεπζε θαη
ηελ Καηάξηηζε σο εθπαηδεπηηθνί (δεκφζηα ή ηδησηηθή). Βηδηθφηεξα γηα ηελ
Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ
ΏΒΠ ζηνλ θιάδν ΠΒ02 Φηινιφγσλ. Χο εθπαηδεπηηθνί ή εθπαηδεπηέο ζε δηάθνξεο
ζρνιέο θαη ζεζκνχο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Ε.Β.Κ., Κ.Β.Κ.,
ρνιέο ηνπ Ο.Ώ.Β.Α., ρνιέο ηνπξηζηηθψλ Βπαγγεικάησλ, ρνιέο Ννζειεπηηθήο
θ.ά.). Χο επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζε εθδνηηθνχο νίθνπο θαη νξγαληζκνχο, ζε
βηβιηνζήθεο θαη αξρεία, ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. Χο επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ
ζηα Τπνπξγεία Παηδείαο, Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη ζε άιινπο θξαηηθνχο θνξείο,
θαζψο θαη ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο. Χο επηζηεκνληθφ θαη
ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ ζε θνξείο θαη ηδξχκαηα ςπρηθήο πγείαο, ζε ζεξαπεπηηθέο
θνηλφηεηεο, ζε θέληξα πξφιεςεο ή πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ. Χο επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή ηλζηηηνχηα.

ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΠΏΝΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
θνπφο ησλ ηκεκάησλ Φπρνινγίαο είλαη ε εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ ζηελ
θαηαλφεζε, κειέηε, έξεπλα θαη εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα ηα αλσηέξσ ηκήκαηα ζηφρν έρνπλ λα αλαδείμνπλ επηζηήκνλεο ηθαλνχο
λα θαηαλννχλ, λα κειεηνχλ, λα εξεπλνχλ θαη λα εξκελεχνπλ ηελ αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ
ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Βπίζεο, ζηνρεχεηαη ε θαιιηέξγεηα θαη ε πξναγσγή ηεο
έξεπλαο, ηεο δηδαζθαιίαο, θαη ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο επηζηήκεο ηεο
ςπρνινγίαο.
1. Σκήκα Φπρνινγίαο. Φηινζνθηθή ρνιή. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 15784 Ειίζηα. web site: http://www.psych.uoa.gr/
2. Σκήκα Φπρνινγίαο. ρνιή Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ θαη Φπρνινγίαο. Πάληεην
Παλεπηζηήκην. web site: http://www.psychology-panteion.com/
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3. Σκήκα Φπρνινγίαο. Φηινζνθηθή ρνιή. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε.
web site:
http://www.psy.auth.gr/

4. Σκήκα Φπρνινγίαο. ρνιή Κνηλσληθψλ Οηθνλνκηθψλ θα Πνιηηηθψλ
Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε 74100 Ρέζπκλν. web
site: http://www.psychology.uoc.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία, Βμειηθηηθή Φπρνινγία, Κιηληθή
Φπρνινγία, Φπρνθπζηνινγία, Γλσζηηθή Φπρνινγία, Βμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία,
ρνιηθή Φπρνινγία, Θεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο, Νεπξνςπρνινγία, Θεξαπεπηηθά
Μνληέια, Οξγαλσηηθή Φπρνινγία, Φπρνθπζηνινγηθέο δηαηαξαρέο, Φπρνινγία ησλ
ειηθησκέλσλ, πκβνιηθή Λνγηθή, Βθαξκνγέο ρνιηθήο Φπρνινγίαο, πκβνπιεπηηθή
Φπρνινγία, Φπρνινγία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, Αηαπνιηηηζηηθή Φπρνινγία, Έξεπλα θαη
Βθαξκνγέο ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία, Εζηνξία ηεο Φπρνινγίαο, Μέζνδνη έξεπλαο
ζηελ Φπρνινγία, Μεηαλάζηεπζε θαη Μεηνλνηηθέο νκάδεο: Φπρνινγηθή Πξνζαξκνγή,
Οηθνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Φπρνινγία, Πεξηγξαθηθή θαη Βπαγσγηθή
ηαηηζηηθή, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/da0655220fa4341d3b7ff3069b147e631
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Πάληεην Παλεπηζηήκην (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d194005a45e8e470cbe546639d01c816a
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (απφ ην
αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dc74b047d7e654dfe8aaba0807e20d5f2
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2011-12)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6578a282264346c9a2ac608ec8773022
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
14.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4867124

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
ρνιηθή Φπρνινγία β). Κιηληθή Φπρνινγία γ). πκβνπιεπηηθή θαη Βπαγγεικαηηθφ
Πξνζαλαηνιηζκφ δ). Πξναγσγή θαη Ώγσγή Τγείαο.
Σν ηκήκα ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηελ Φπρνινγία κε (4) θαηεπζχλζεηο: α). Κνηλσληθή Φπρνινγία ησλ πγθξνχζεσλ
β). Θεηηθή Φπρνινγία: Βθαξκνγέο πκβνπιεπηηθήο γ). Σαπηφηεηα & Αηαπξνζσπηθέο
ρέζεηο δ). Βθαξκνζκέλε Γλσζηηθή & Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Γλσζηηθή Φπρνινγία θαη Νεπξνςπρνινγία β). ρνιηθή θαη Βμειηθηηθή Φπρνινγία γ).
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Κνηλσληθή θαη Κιηληθή Φπρνινγία δ) Κνηλσληθή Κιηληθή Φπρνινγία Βμαξηήζεσλ
θαη Φπρνθνηλσληθψλ Πξνβιεκάησλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη Πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγνπο κε ηηο
ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα: ζε Τπεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ
Τγείαο, Παηδείαο, Βξγαζίαο, ζε ρνιέο, Οηθνηξνθεία, Κέληξα Ώπνθαηάζηαζεο
Ώλαπήξσλ, Πξνγξάκκαηα Ώιθαβεηηζκνχ, ζε Φπρηαηξηθέο Κιηληθέο Ννζνθνκείσλ ή
ζε Εδησηηθέο Κιηληθέο, ζε Γξαθεία Παξνρήο Φπρνινγηθψλ πκβνπιψλ, ζε
επηρεηξήζεηο, ζε πκβνπιεπηηθά Κέληξα, ζε Βξεπλεηηθά Κέληξα ζηε Αηαθήκηζε θαη
ην Μarketing, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε δηθφ ηνπο γξαθείν, ζπκβνπιεπηηθφ
θέληξν, θ.ά.

ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΚΟ – ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ
ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ Α
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 406

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ &ΦΑΛΣΗΚΖ
ΏΝΧΣΏΣΔ ΒΚΚΛΔΕΏΣΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΠΏΣΡΕΏΡΥΕΚΔ ΏΝΧΣΏΣΔ ΒΚΚΛΔΕΏΣΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ ΚΡΔΣΔ
ΏΝΧΣΏΣΔ ΒΚΚΛΔΕΏΣΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΏΝΧΣΏΣΔ ΒΚΚΛΔΕΏΣΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ ΏΘΔΝΏ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 378

ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ
ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ
ΏΣΤΝΟΜΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 381

ΥΟΛΖ ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΧΝ
ΥΟΛΖ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ
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ΠΤΡΟΐΒΣΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 384

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΚΟΝΟΜΗΑ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ
Σ.Β.Ε. ΏΘΔΝΏ
Ώ.Σ.Β.Ε. ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Οη ζπνπδέο ζην Σκήκα ΐηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο
θαιχπηνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο αλαδήηεζεο, ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο,
νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ησλ κέζσλ
θαηαγξαθήο ηεο γλψζεο, κε έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθφξεζεο.
Καιχπηνπλ επίζεο δεηήκαηα κεζνδνινγίαο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο βηβιηνζεθψλ
θαη ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζην δεκφζην ηνκέα.
1. Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο. ρνιή
Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ
ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ. Ώζήλα. web site: http://www.teiath.gr/sdo/lis/
2. Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο. ρνιή
Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
Θεζζαινλίθεο. Ώ.Σ.Β.Ε Θεζζαινλίθεο. 57400 ίλδνο. Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.libd.teithe.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο – Βθπαίδεπζε,
Κνηλσληθνπνίεζε, Βηζαγσγή ζηελ Σερλνινγία ησλ Πιεξνθνξηψλ, Βπεμεξγαζία
Κεηκέλνπ, Βπηθνηλσλίεο - Αίθηπα, Βιιεληθή Λνγνηερλία, Παγθφζκηα Λνγνηερλία,
Λνγνηερλία θαη ΐηβιία γηα παηδηά, Βμειηθηηθή Φπρνινγία θαη Ώλαγλψζηεο, Εζηνξία
Γξαθήο, Εζηνξία Βιιεληθήο Σππνγξαθίαο, Οπηηθναθνπζηηθά Μέζα, Εζηνξία
Βιιεληθνχ Πνιηηηζκνχ, Αεκφζηεο ρέζεηο – Βπηθνηλσλία, Ώγγιηθή, Γαιιηθή θαη
Γεξκαληθή γιψζζα. Πεξηγξαθηθή Καηαινγνγξάθεζε, Σαμηλνκηθά πζηήκαηα,
Θεκαηηθή Βπξεηεξίαζε, Ώπηνκαηηζκφο ΐηβιηνζεθνλνκηθψλ Λεηηνπξγηψλ,
Πιεξνθφξεζε (Κνηλσληθέο Βπηζηήκεο, Ώλζξσπηζηηθέο Βπηζηήκεο, Θεηηθέο θαη
Βθαξκνζκέλεο Βπηζηήκεο), Ώλάπηπμε θαη Αηαρείξηζε πιινγήο, πλζεηηθή
Βπεμεξγαζία
Τιηθνχ,
ΐηβιηνζεθνλνκηθέο
Βθαξκνγέο
Δ/Τ,
Ώλάιπζε
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, θ.ά. Βξγαζηήξηα: ΐηβιηνγξαθίαο, Οπηηθναθνπζηηθψλ
Μέζσλ ΐηβιηνζεθψλ, Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Καηαινγνγξάθεζεο –
Σαμηλφκεζεο – Θεκαηηθήο Βπξεηεξίαζεο Online Ώλάθηεζεο Πιεξνθνξηψλ θαη
Παξαγσγήο Βληχπνπ, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2015-16)
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http://myfiles.sch.gr/server/get/db25683710a184c7ba8d8212d0178c938

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο ΐηβιηνζεθνλνκίαο κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο
επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο απαζρνινχληαη επαγγεικαηηθά είηε
απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην
ηνκέα φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, κε ηε
κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ φισλ ησλ εηδψλ δειαδή: Βζληθή – Κεληξηθέο (ΐνπιήο θ.ιπ.),
Ώθαδεκατθέο (Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρνιηθέο), Λατθέο (Αεκνηηθέο θνηλνηηθέο
θ.ιπ.), Βηδηθήο έξεπλαο, Κέληξα ηεθκεξίσζεο.
Ώληηθείκελν ηεο απαζρφιεζήο ηνπο είλαη: Ο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο
βηβιηνζεθνλνκίαο. Ο ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε, ε δηνίθεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο
βηβιηνζήθεο. Δ επηινγή θαη ε πξφζθηεζε ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνχ (βηβιία, πεξηνδηθά,
ράξηεο, κε έληππν πιηθφ, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θ.ι.π.). Δ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ γηα
ρξήζε δειαδή ε θαηαινγνγξάθεζε, ε ηαμηλφκεζε θαη ε επξεηεξίαζή ηνπ. Δ
εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο, κέζα απφ ηελ πιεξνθνξηαθή εξγαζία,
κε ηε ζχληαμε βηβιηνγξαθηψλ, επηηνκψλ, επξεηεξίσλ θ.ι.π. Δ δηνξγάλσζε
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, εθζέζεσλ θαη νκηιηψλ θαη ε παξνπζίαζε βηβιίσλ,
αλάινγα κε ην είδνο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο βηβιηνζήθεο. Δ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο
βηβιηνζήθεο θαη ζε άιινπο ρψξνπο εθηφο βηβιηνζήθεο, φπσο λνζνθνκεία, παηδηθνχο
ζηαζκνχο, εξγνζηάζηα. Δ ζπλεξγαζία κε άιιεο βηβιηνζήθεο θαη θέληξα ηεθκεξίσζεο,
ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν. Δ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ε εμππεξέηεζε ησλ
ρξεζηψλ κέζα απφ ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ θαη βάζεηο δεδνκέλσλ, ζηνλ εζληθφ θαη
δηεζλή ρψξν.

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
Σ.Β.Ε. ΏΘΔΝΏ
Σ.Β.Ε. ΚΡΔΣΔ
Σν αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο αθνξά ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο θνηλσληθήο
εξγαζίαο, σο εθαξκνζκέλεο θνηλσληθήο επηζηήκεο. Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ παξέρεη
ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε γλψζε γηα ηε δηαγλσζηηθή εθηίκεζε, ζεξαπεία θαη
πξφιεςε ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ έξεπλα, ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε
θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο.
1. Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Θεβψλ 274, Ώηγάιεσ 12241. Ώζήλα. web site:
http://www.teiath.gr/seyp/socialwork/

2. Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. Βζηαπξσκέλνο 71500 Δξάθιεην. web site:
http://www.teicrete.gr/koinerg/koinwnikis.html
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 106

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Βξγαζία, Ώπηνγλσζία
Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ, Γεληθή Κνηλσληνινγία, Βηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία, ηνηρεία
Αηθαίνπ, χγρξνλε Κνηλσληθή Πνιηηηθή & Βπξσπατθή Έλσζε, Βπαγγεικαηηθή Δζηθή
Καη Αενληνινγία, Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, Κνηλσληνινγία ηεο Τγείαο,
Κνηλσληθή Φπρνινγία, Μεζνδνινγία Κνηλσληθήο Βξγαζίαο κε Οκάδεο, Κνηλνηηθή
Βξγαζία ζην Σνπηθφ Βπίπεδν, Κνηλσληνινγία ηεο Οηθνγέλεηαο, Ώλαπηπμηαθή
Φπρνινγία, Πιεξνθνξηθή θαη Κνηλσληθή Βξγαζία, Φπρηαηξηθή, Κνηλσληθφο
ρεδηαζκφο ζηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο, Κνηλσληθή Βξγαζία κε Παηδηά θαη Βθήβνπο,
Κνηλσληθή Βξγαζία κε Ώλαπήξνπο θαη Διηθησκέλνπο, Κνηλσληθή Βξγαζία ζηνλ
Βξγαζηαθφ Υψξν, Κνηλσληθή Έξεπλα ζηε Κνηλσληθή Βξγαζία, Ξέλε Γιψζζα –
Οξνινγία, Κνηλσληθφο Ώπνθιεηζκφο ζηελ Βιιεληθή Κνηλσλία, Κνηλσληνινγία ηεο
Βπηθνηλσλίαο, Κνηλσληθή Βξγαζία κε Βμαξηεκέλα Άηνκα, Κνηλσληθή Βξγαζία ζηελ
Τγεία-Φπρηθή Τγεία, Κνηλσληθή Βξγαζία ζηελ Βθπαίδεπζε, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2012-13)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dfbff62e1357346a2a19878b148d107e4
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κξήηεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2007-08)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d56a01ef8b9df49c9918d101418bb93aa

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο απνθηνχλ ηηο
απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο εθαξκνγήο, ψζηε λα
απνθηήζνπλ ηελ άδεηα άζθεζεο ζην επάγγεικα θαη λα απαζρνιεζνχλ σο θνηλσληθνί
ιεηηνπξγνί, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη, είηε σο ζηειέρε ή ππεχζπλνη νξγαληζκψλ
θαη ππεξεζηψλ, ζηνπο ηνκείο: Τγείαο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, Φπρηθήο Τγείαο,
Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο, Βπαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Ώπαζρφιεζεο,
Βθπαίδεπζεο θαη Βηδηθήο Ώγσγήο Πξφιεςεο θαη Ώληηκεηψπηζεο ηεο
Βγθιεκαηηθφηεηαο, Κνηλνηηθήο Οξγάλσζεο θαη Ώλάπηπμεο, Κνηλσληθήο Τπεξεζηψλ
ζηηο Έλνπιεο Απλάκεηο θαη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αεκφζηαο Σάμεο.
Βηδηθφηεξα, νη πηπρηνχρνη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά,
απηνδχλακα ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο, ζηα παξαθάησ αληηθείκελα:
Έξεπλα ζπλζεθψλ (δηαγλσζηηθή εθηίκεζε) απφ ηηο νπνίεο επεξξεάδνληαη ή
βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο άηνκα, νηθνγέλεηεο, θνηλσληθέο νκάδεο. Παξνρή
εηδηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε ή αληηκεηψπηζε ησλ
ςπρνθνηλσληθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Αηαηήξεζε ή
απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ κηθξνπεξηβάιινληνο, αιιά
θαη ζηελ ελ γέλεη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη επεκεξία ηνπ. Αηεξεχλεζε ησλ
γελεζηνπξγψλ βηνςπρνθνηλσληθψλ νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ
πνπ επεξεάδνπλ ηε ζσκαηηθή ή ςπρηθή πγεία αηφκσλ θαη νηθνγελεηψλ. Παξνρή
ελεκεξσηηθνχ, ζπκβνπιεπηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ έξγνπ πξνο ηνλ αζζελή, ηνπο
νηθείνπο ηνπ θαη ηελ θνηλφηεηα. πκβνπιεπηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή εξγαζία κε
πεξηζηαηηθά εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο, αλαπεξίαο, γήξαηνο
θαη άιισλ πξνβιεκάησλ αζθαιηζκέλσλ ή πξνζηαηεπνκέλσλ αηφκσλ. Ώμηνιφγεζε,
επαγγεικαηηθή δηαπαηδαγψγεζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο δηαθφξσλ νκάδσλ, θαηά ηελ
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πξνεηνηκαζία γηα επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ή γηα εξγαζηαθή επαλέληαμε.
πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε εξγαδφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο
πξνζαξκνγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Πξφιεςε ή αληηκεηψπηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη
θνηλσληθφ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, ζπνπδαζηψλ θαη θνηηεηψλ, θαηά ηελ
πξνζαξκνγή ηνπο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, θαη ηπρφλ πξνζσπηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ
πξνβιεκάησλ. Πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο νκάδσλ
πςεινχ θηλδχλνπ. Οκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ,
θνηλσληθή έληαμε, επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ζηήξημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ
νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο αηφκσλ πνπ έρνπλ ππνπέζεη ζε αληηθνηλσληθή ή
εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Βπαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ελεξγνπνίεζε
θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη πνιηηψλ γηα ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε απνθπιαθηζκέλσλ
θαη απεμαξηεκέλσλ απφ νπζίεο αηφκσλ. Βθπφλεζε θνηλσληθψλ κειεηψλ γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ θνηλνηηθήο αλάπηπμεο.
Οξγάλσζε δηθηχσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζην ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη
δηεζλέο επίπεδν. ΐειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θνηλνηήησλ. Πξνάζπηζε θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ εηδηθψλ
πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, ελεξγνπνίεζε πνιηηψλ γηα ζπιινγηθή δξάζε, αμηνπνίεζε
εζεινληψλ θαη εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ πξνψζεζε θνηλνηηθψλ ηνπηθψλ
ππνζέζεσλ.

ΛΑΗΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ
Σ.Β.Ε. ΔΠΒΕΡΟΤ
Σν πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο
Μνπζηθήο είλαη έλα πξσηφηππν ζην είδνο ηνπ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Πξνηείλεη κηα
κνπζηθνινγηθή εθπαίδεπζε εζηηαζκέλε ζηελ ειιεληθή κνπζηθή παξάδνζε, φπνπ
ζεκαληηθφ κέξνο επηθπιάζζεηαη ζηελ πξαθηηθή νξγαλνρξεζίαο. πγρξφλσο επηρεηξεί
κηα θαζνιηθή ζεψξεζε ηνπ κνπζηθνχ θαηλνκέλνπ ζηνλ ρψξν θαη ην ρξφλν, σο ηκήκα
ζπλνιηθήο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο.
Δ εθπαίδεπζε ελζσκαηψλεη εξγαζηήξηα κνπζηθήο πξαθηηθήο (θαιιηέξγεηα
ηερλνγλσζίαο γχξσ απφ έλα ιατθφ φξγαλν ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο
Μνπζηθήο Αεμηφηεηαο, θαη κε επηινγή απφ ηππηθά νκαδνπνηεκέλεο «νηθνγέλεηεο»
νξγάλσλ, επίζθεςε ησλ ζηνηρεησδψλ ηερληθψλ ηνπο ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο
Oξγαλνγλσζίαο, θαζψο θαη ζπγθξφηεζε Μνπζηθψλ πλφισλ κε βάζε κηα
κνπζηθνινγηθή πξννπηηθή), φζν θαη νξγαλνπνηίαο, πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη
ελαιιαθηηθή επηινγή ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Μνπζηθήο Αεμηφηεηαο.
1. Σκήκα Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο. ρνιή Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη
Μνπζηθψλ Οξγάλσλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Δπείξνπ.
Κσζηαθηνί 47100 Άξηα. web site: http://tlpm.teiep.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
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Ο ππνςήθηνο πνπ δειψλεη ην ηκήκα Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ ΣΒΕ
Δπείξνπ, πξέπεη λα γλσξίδεη φηη δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην ηκήκα απηφ, αλ
δελ έρεη θαηαθηεκέλν ήδε έλα θαιφ επίπεδν κνπζηθήο δεμηνηερλίαο ζε θάπνην απφ ηα
Βιιεληθά ιατθά παξαδνζηαθά φξγαλα.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μνπζηθή ζεσξία & ξπζκνινγία, ηζηνξία & πνιηηηζκφο,
νξγαλνγλσζία – κνπζηθή δεμηφηεηα, εθαξκνγέο ηεο αθνπζηηθήο & νξγαλνπνηία,
λενειιεληθή ινγνηερλία, μέλε γιψζζα, κνπζηθή πιεξνθνξηθή, ζηνηρεία βπδαληηλήο
κνπζηθήο – ςαιηηθή, ηξνπηθή αλάιπζε, κέζνδνη κνπζηθήο θαηαγξαθήο, εηζαγσγή
ζηελ θνηλσληθή ζεσξία, ιφγηα δπηηθή κνπζηθή, βπδαληηλή παξαζεκαληηθή, ιφγηνη
Έιιελεο ζπλζέηεο, αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ,
εζλνκνπζηθνινγία – κνπζηθνί πνιηηηζκνί, δεηήκαηα ειιεληθήο ιατθήο κνπζηθήο,
ιφγηα κνπζηθή ηεο αλαηνιήο, κνπζηθά ζχλνια, ε ιατθή κνπζηθή ζηνλ ειιεληθφ
θηλεκαηνγξάθν, κνπζηθέο ηνπ θφζκνπ, εζλνρνξνινγία – ρνξφο, κνπζηθή
παηδαγσγηθή, εζλνγξαθηθφ θηικ, κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, δεηήκαηα κνπζηθήο
θξηηηθήο, θ.ά.
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Σ.Δ.Η. Ζπείξνπ (13.07.2014)


https://www.youtube.com/watch?v=QEGudf_ZAVU

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ν πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο δηαζέηεη ηηο
απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξεί
λα δξαζηεξηνπνηεζεί επαγγεικαηηθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο. Βηδηθφηεξα: Αηδάζθεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ειιεληθή
ιατθή θαη παξαδνζηαθή κνπζηθή ζηα Πνιηηηζηηθά θαη Μνπζηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα
ηεο ρψξαο, φπνπ ν ιατθφο πνιηηηζκφο απνηειεί ήδε νπζηαζηηθή ζπληζηψζα ηνπ
δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Αηδάζθεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν «ειιεληθή ιατθή θαη
παξαδνζηαθή κνπζηθή» ζηα σδεία θαη κνπζηθά εθπαηδεπηήξηα θάζε είδνπο, ζηα νπνία
ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα εθκάζεζεο ιατθψλ νξγάλσλ θαη ιατθήο κνπζηθήο. Αηδάζθεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν «ειιεληθή ιατθή θαη παξαδνζηαθή κνπζηθή» ζε εηδηθά
πξνγξάκκαηα κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη κέζε εθπαίδεπζε
(Αεκνηηθφ, Γπκλάζην θαη Λχθεην). Αηδάζθεη ειιεληθνχο ρνξνχο ζε ηκήκαηα
εθκάζεζεο ρνξψλ θξαηηθψλ θνξέσλ ή πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ. Αηδάζθεη ζε εηδηθά
επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν «θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε
ιατθψλ νξγάλσλ». πκκεηέρεη ζε ζρεηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Παλεπηζηεκίσλ,
Σ.Β.Ε. θαη άιισλ εξεπλεηηθψλ Κέληξσλ θαη νξγαληζκψλ. Βμαζθεί ην επάγγεικα ηνπ
κνπζηθνχ (ή ηνπ ζπληεξεηή – θαηαζθεπαζηή νξγάλσλ) ζηνλ ηνκέα εμεηδίθεπζήο ηνπ.
Αηεξεπλά θαη αμηνινγεί ηηο δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ ιατθνχ
πνιηηηζκνχ θαη ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο παξάδνζεο γεληθφηεξα. Αηαηππψλεη,
πξνγξακκαηίδεη θαη εθαξκφδεη πνιηηηζηηθέο πνιηηηθέο θαη δηνξγαλψλεη κνπζηθέο
εθδειψζεηο κε ζέκα ηελ ειιεληθή κνπζηθή. Ώζθεί εμεηδηθεπκέλε εξγαζία σο
ζηέιερνο εθδνηηθψλ νίθσλ, δηζθνγξαθηθψλ εηαηξηψλ, ξαδην - ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ
θαη θνξέσλ δηαρείξηζεο πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ. Βίλαη γλψζηεο ησλ ζχγρξνλσλ
εθαξκνγψλ ησλ Δ/Τ θαη ησλ πνιπκέζσλ ζηνλ ρψξν ηεο κνπζηθήο.
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ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΔ
Σ.Β.Ε. ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ
Δ εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΒ, έρεη σο
ζηφρν, λα δψζεη ζηνπο θνηηεηέο ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο
γλψζεηο, ψζηε σο επηζηήκνλεο λα είλαη ηθαλνί ηφζν λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα
πξνζηαηεχνπλ ηελ πνιηηηζκηθή καο θιεξνλνκηά, φζν θαη λα ζπληεξνχλ θαη λα
απνθαζηζηνχλ έξγα ηέρλεο θαη αξραηφηεηεο. Σα ζχγρξνλα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη ε
εθαξκνζκέλε έξεπλα εμαζθαιίδνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηελ άξηηα επηζηεκνληθή ηνπο
θαηάξηηζε, ε νπνία ηνπο θαζηζηά αληαγσληζηηθνχο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Σν αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο ζπλίζηαηαη ηφζν ηελ παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ
ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο
θιεξνλνκηάο ηνπ παξειζφληνο, φζν θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ γηα
ηελ απνθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία αξραηνηήησλ θαη έξγσλ ηέρλεο. Οη αλσηέξσ
ζεσξεηηθέο γλψζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζηνπο ρψξνπο ησλ
πιήξσο εμνπιηζκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηεξίσλ, δηακνξθψλνπλ πηπρηνχρνπο κε
νινθιεξσκέλν επηζηεκνληθφ ππφβαζξν θαη επξχηεξε παηδεία ζε ζέκαηα πνιηηηζκηθήο
θιεξνλνκηάο, εληνπηζκνχ θαη εξκελείαο αθ‟ ελφο θαη αλάδεημεο, πξνζηαζίαο θαη
ζπληήξεζεο αθ‟ εηέξνπ. Σν Σκήκα έηζη παξέρεη: α). ε βάζνο ζεσξεηηθή παηδεία ζε
ζέκαηα Σέρλεο θαη Πνιηηηζκνχ, πξνθεηκέλνπ νη απφθνηηνη λα είλαη ζε ζέζε λα
αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαδεηθλχνπλ ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, θαζηζηψληαο ηελ
δσληαλφ θνκκάηη ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο β). πλδπαζκέλε θαιιηηερληθή θαη
ηερλνινγηθή παηδεία, ψζηε νη πηπρηνχρνη, κε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, λα
επεκβαίλνπλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε αξραηνηήησλ θαη έξγσλ ηέρλεο
1. Σκήκα Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο Σ.Β. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε πληήξεζεο
Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ενλίσλ Νήζσλ. Πιαηεία Ώλδξέα Κάιβνπ 2,
Zάθπλζνο. web site: http://culture.teiion.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γεληθέο Ώξρέο Υεκείαο, Γεληθέο Ώξρέο Φπζηθήο, Εζηνξία
Πνιηηηζκνχ, Εζηνξία ηεο Σέρλεο, Ώπνηππψζεηο θαη ηεθκεξίσζε αληηθεηκέλσλ θαη
κλεκείσλ, Βιεχζεξν ρέδην, Ώηζζεηηθή, Γεληθέο αξρέο θαη κεζνδνινγία ζπληήξεζεο,
Βηζαγσγή ζηε Φηινζνθία ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηελ Κνηλσληνινγία, Πνιηηηζκηθή
Αηαρείξηζε, Φπζηθνρεκεία, πληήξεζε Υάξηνπ, Εζηνξία ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο,
Εζηνξία Τθάζκαηνο, Πιαζηηθή-Βθκαγεία, Βηζαγσγή ζηελ Βπηθνηλσλία, Σερλνινγία
πνιηηηζκηθνχ ινγηζκηθνχ, Βπίδξαζε ηεο Αχζεο ζηε γιψζζα θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ
Βπηαλήζσλ, πληήξεζε Γσγξαθηθψλ Έξγσλ, ηνηρεία Φπζηθήο θαη Πνιηηηζκηθήο,
πληήξεζε Σνηρνγξαθηψλ, πληήξεζε Φνξεηήο Βηθφλαο, Βπηζηήκε Τιηθψλ,
πληήξεζε Ξχινπ, Αηαρείξηζε Μνπζείσλ θαη Πνιηηηζκηθψλ Οξγαληζκψλ, πληήξεζε
Κεξακεηθψλ -Γπαιηνχ – Υξσκαηηζηψλ Ταινπηλάθσλ, πληήξεζε Φεθηδσηνχ,
πληήξεζε Μεηαιιηθψλ Ώληηθεηκέλσλ, θ.ά.
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΣΒΕ Ενλίσλ Νήζσλ, κε ηελ νινθιήξσζε
ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ν πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο απνθηά ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο
γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξεί λα δηεθπεξαηψλεη πνηνηηθά θαη
απνηειεζκαηηθά ηα αθφινπζα: ηελ αλαγλψξηζε, αλάδεημε θαη δηαρείξηζε ησλ
πνιηηηζκηθψλ θεηκειίσλ ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ ηερληθή απνθαηάζηαζε θαη
ζπληήξεζή ηνπο.
Ώπαζρνιείηαη επαγγεικαηηθψο ζηα αλσηέξσ πεδία είηε σο ζηέιερνο Αεκνζίσλ ή
Εδησηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Βπηρεηξήζεσλ, είηε σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο
παξέρνληαο ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο. Οη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο πληήξεζεο
Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ζα έρνπλ πιήξε ζεσξεηηθή, αιιά θαη πξαθηηθή
θαηάξηηζε πάλσ ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ επηζηήκε ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο
πνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζα είλαη ηθαλνί λα αληαπεμέιζνπλ κε επηηπρία ζηηο
αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ησλ αληηζηνίρσλ εηδηθνηήησλ.

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ
Σ.Β.Ε. ΏΘΔΝΏ
Σν Σκήκα Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ έρεη ζαλ απνζηνιή ηελ ζεσξεηηθή,
εηθαζηηθή θαη ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο θσηνγξαθίαο
θαη ηνπ βίληεν, κε ζηφρν ηελ κειέηε θαη έξεπλα ηνπ ζχγρξνλνπ νπηηθνχ πνιηηηζκνχ
θαη ηελ δεκηνπξγηθή αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ ζηα πεδία ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ
ηερλψλ.
1. Σκήκα Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ. ρνιή Καιιηηερληθψλ
πνπδψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210
Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site: http://www.teiath.gr/sgtks/photography/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: χλζεζε Βηθφλαο, Tερληθέο Φσηνγξαθίαο, Φπζηθή Βηθφλαο
Ήρνπ, Εζηνξία Φσηνγξαθίαο, εκεηνινγία, Βηθαζηηθέο θαη θελνγξαθηθέο
Βθαξκνγέο, Βηζαγσγή ζηα Φεθηαθά Μέζα, Βπηζηεκνληθή Φσηνγξαθία, Θεσξία θαη
Σερληθή ΐίληεν, θελνζεζία θαη Μνληάδ, Σερληθέο Φσηνγξαθίαο, Φσηνγξαθία,
Θεσξία θαη Βθαξκνγέο, Φεθηαθέο Βθαξκνγέο, Αηαθεκηζηηθή Φσηνγξαθία, Βηδηθέο
Βθαξκνγέο, Μνξθέο Σέρλεο, Πνιπκέζα, Φσηνγξαθηθφ Ανθίκην, Εζηνξία Σέρλεο,
Οπηηθή Βπηθνηλσλία, Φπρνινγία Οπηηθήο Ώληίιεςεο, Ανκηθή Ώλάιπζε
Φσηνγξαθηθήο Βηθφλαο, Εζηνξία ΐίληεν θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ,
Βπηρεηξεκαηηθφηεηα, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7e68d81c6b8841c7b36b65e5ea6fedd6
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξαεηψλ ζπνπδψλ ηνπο εθπαηδεχνληαη δηεμνδηθά
ζηα ζεσξεηηθά, εηθαζηηθά θαη ηερληθά ηδηψκαηα ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο θαη ηνπ
βίληεν. Βθνδηαδφκελνη κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο αξζξψλνπλ δεκηνπξγηθά ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο κεζνδνινγίεο θαη θαηλνηφκεο ζθέςεηο, ζε έλα επξχ θάζκα
εμεηδηθεπκέλσλ
πεδίσλ
εθαξκνγήο
ζηνπο
ηνκείο
ηεο
ηέρλεο,
ηεο
θσηνδεκνζηνγξαθίαο, ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ βίληεν. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο
Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ: σο
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, εξεπλεηέο θαη κειεηεηέο, θαιιηηέρλεο, ή ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. Βπίζεο
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππεξεηήζνπλ σο εθπαηδεπηηθνί ή λα επηκειεζνχλ εθζέζεηο,
εθδφζεηο θαη εθδειψζεηο πνιηηηζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ θνξέσλ.

ΑΝΧΣΔΡΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΡΖΣΖ
ΑΝΧΣΔΡΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΟΓΟΤ
ΏΝΧΣΒΡΒ ΥΟΛΒ ΣΟΤΡΕΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 408
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2ν ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ

ΘΒΣΕΚΒ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΒ
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ρνιέο & Σκήκαηα 2νπ Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ
Παλεπηζηήκηα

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (έξξεο) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)

Ώγξνλφκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ (Ώζήλα)

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Σξίθαια) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)

Ώγξνλφκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)

Βπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο (Ώζήλα) (θ΄ 3ν)

Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο (Οξεζηηάδα) (θ΄ 3ν)

Βπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο (Μπηηιήλε)
ν

Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Ώλάπηπμεο (Ώζήλα) (θ΄ 3 )

Βθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ & Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ (Ώζήλα)
ν

Ώμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ & Γεσξγηθήο Μεραληθήο (Ώζήλα) (θ΄ 3 )

Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Ώζήλα)

Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Ώζήλα)

Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Θεζζαινλίθε)

Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (ΐφινο)

Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (ΐφινο)

Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)

Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Ξάλζε)

Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Εσάλληλα)

Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (Πάηξα)

Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Ξάλζε)

Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Υαληά)

Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Πάηξα)

Κηλεκαηνγξάθνπ (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)

Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Υαληά)

Μαζεκαηηθψλ (Ώζήλα)

ΐηνινγίαο (Ώζήλα) (θ΄ 3ν)

Μαζεκαηηθψλ (Θεζζαινλίθε)

ΐηνινγίαο (Δξάθιεην) (θ΄ 3ν)

Μαζεκαηηθψλ (Εσάλληλα)

ΐηνινγίαο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 3ν)

Μαζεκαηηθψλ (Πάηξα)

ν

ΐηνινγίαο (Πάηξα) (θ΄ 3 )

Μαζεκαηηθψλ (άκνο) – Μαζεκαηηθψλ
ν

ΐηνινγηθψλ Βθαξκνγψλ & Σερλνινγηψλ (Εσάλληλα) (θ΄ 3 )

Μαζεκαηηθψλ (άκνο) – ηαηηζηηθήο θαη Ώλαινγηζηηθψλ –
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ

ν

ΐηνηερλνινγίαο (Ώζήλα) (θ΄ 3 )

Μαζεκαηηθψλ & Βθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ (Δξάθιεην) –
Βθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ

ΐηνρεκείαο & ΐηνηερλνινγίαο (Λάξηζα) (θ΄ 3ν)
Γεσγξαθίαο (Ώζήλα)

Μαζεκαηηθψλ & Βθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ (Δξάθιεην) –
Μαζεκαηηθψλ

Γεσγξαθίαο (Μπηηιήλε)
Γεσινγίαο & Πεξηβάιινληνο (Ώζήλα)

Μεζνδνινγίαο, Εζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο Βπηζηήκεο (Ώζήλα) (θ΄1ν,3ν,4ν,5ν)

Γεσινγίαο (Θεζζαινλίθε)

Μεραληθψλ Βπηζηήκεο Τιηθψλ (Εσάλληλα)
Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Εσάλληλα)

Γεσινγίαο (Πάηξα)
Γεσπνλίαο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 3ν)

Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Πάηξα)

Γεσπνλίαο, Ερζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο (ΐφινο) (θ΄ 3ν)

Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ (Ώζήλα)

Γεσπνλίαο, Φπηηθήο Παξαγσγήο & Ώγξνη. Πεξηβάιινληνο (ΐφινο) (θ΄ 3ν)

Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Αηνίθεζεο (Υίνο)

Ααζνινγίαο & Αηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ
(Οξεζηηάδα)

Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ (Υαληά)

Ααζνινγίαο & Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Θεζζαινλίθε)

Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Αηνίθεζεο (Ξάλζε)

Αηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ (Ώγξίλην) (θ΄ 3ν)

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Κνδάλε)

Βπηζηήκεο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ (Δξάθιεην)

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Ξάλζε)

Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Αηνίθεζεο (Υαληά)

Βπηζηήκεο Γσηθήο Παξαγσγήο & Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Ώζήλα) (θ΄ 3ν)

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Υαληά)

ν

Βπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο ηνπ Ώλζξψπνπ (Ώζήλα) (θ΄ 3 )

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Βπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ (άκνο)

Βπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ (Πάηξα)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ (Κνδάλε)

Βπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ (Δξάθιεην)

Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ (χξνο)
ν

ν

ν

ν

ν

ν

ν

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Ώζήλα) (θ΄ 1 ,3 ,4 ,5 )

Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο & Ώλάπηπμεο (Θεζζαινλίθε)
ν

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Θεζ/λίθε) (θ΄ 1 ,3 ,4 ,5 )
ν

ν

ν

ν

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Κνκνηελή) (θ΄ 1 ,3 ,4 ,5 )

Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο
(ΐφινο)

Μεραλνιφγσλ & Ώεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – ψκαηα

Μεραλνιφγσλ & Ώεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)

Ναπηηθψλ Ανθίκσλ (ΝΑ) – Μάρηκνη
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Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Ώζήλα)

Ναπηηθψλ Ανθίκσλ (ΝΑ) – Μεραληθνί

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (ΐφινο)

Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ Ώεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Ώ.)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)

Τπαμησκαηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Ώεξνπνξίαο (ΤΑ)

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Κνδάλε)

Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
ν

ν

ν

ν

Μνπζηθήο Βπηζηήκεο & Σέρλεο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 1 ,3 ,4 ,5 )

ρνιή Μεραληθψλ (θ΄ 5ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Ώζήλα) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)

ρνιή Πινηάξρσλ (θ΄ 5ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)
ν

ν

ν

Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο

ν

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Κέξθπξα) (θ΄ 1 ,3 ,4 ,5 )

Πξφγξακκα Αηαρείξηζεο Βθθιεζηαζηηθψλ Κεηκειίσλ (Ώζήλα)

Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Ώζήλα)

Πξφγξακκα Αηαρείξηζεο Βθθιεζηαζηηθψλ Κεηκειίσλ (Θεζζαινλίθε)

Πεξηβάιινληνο (Μπηηιήλε)

Αζηπλνκηθέο ρνιέο
ν

ν

Πιαζηηθψλ Σερλψλ & Βπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο (Εσάλληλα) (θ΄ 1 ,5 )

Ώμησκαηηθψλ Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο (θ΄ 1ν,5ν)

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Ώζήλα) (θ΄ 5ν)

Ώζηπθπιάθσλ (θ΄ 1ν,5ν)

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Σξίπνιε) (θ΄ 5ν)

ρνιέο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο
ν

Πιεξνθνξηθήο κε Βθαξκνγέο ζηε ΐηνταηξηθή (Λακία) (θ΄ 3 )

ρνιή Ώλζππνππξαγψλ (θ΄ 1ν,5ν)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Ώζήλα)

ρνιή Ππξνζβεζηψλ (θ΄ 1ν,5ν)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (ΐφινο)

Σ.Δ.Η.

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)

Γξαθηζηηθήο (Ώζήλα) – Γξαθηζηηθήο (θ΄ 5ν)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Ξάλζε)

Γξαθηζηηθήο (Ώζήλα) – Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ (θ΄ 5ν)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)

Ααζνπνλίαο & Αηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Αξάκα)
ν

ν

ν

ν

Σερλψλ Ήρνπ & Βηθφλαο (Κέξθπξα) (θ΄ 1 ,3 ,4 ,5 )

Ααζνπνλίαο & Αηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Καξπελήζη)

Φπζηθήο (Ώζήλα)

Βζσηεξηθήο Ώξρηηεθηνληθήο, Αηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Ώληηθεηκέλσλ
(Ώζήλα) (θ΄ 5ν)

Φπζηθήο (Δξάθιεην)
Φπζηθήο (Θεζζαινλίθε)
Φπζηθήο (Εσάλληλα)
Φπζηθήο (Πάηξα)
Υεκείαο (Ώζήλα)
Υεκείαο (Δξάθιεην)
Υεκείαο (Θεζζαινλίθε)
Υεκείαο (Εσάλληλα)
Υεκείαο (Πάηξα)
Υεκηθψλ Μεραληθψλ (Ώζήλα)
Υεκηθψλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)
Υεκηθψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)
ηξαηησηηθέο ρνιέο
Βπειπίδσλ (Β) – πια
Βπειπίδσλ (Β) – ψκαηα
Εθάξσλ (Ε) – Βιεγθηέο Ώεξάκπλαο
Εθάξσλ (Ε) – Επηάκελνη
Εθάξσλ (Ε) – Μεραληθνί (ΜΏ)
Επηάκελσλ Ραδηνλαπηίισλ (ΕΡ)
Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (.Μ.Τ.Ν.)
Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – πια

Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Δξάθιεην)
Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Καβάια)
Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Κνδάλε)
Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Λάξηζα)
Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πάηξα)
Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πεηξαηάο)
Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Υαιθίδα)
Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Ώζήλα)
Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Θεζζαινλίθε)
Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Λακία)
Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πεηξαηάο)
Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Υαληά)
Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πεηξαηάο) (θ΄ 5ν)
Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) (θ΄ 1ν,3ν,4ν,5ν)
Μεραληθψλ Ώπηνκαηηζκνχ ΣΒ (Θεζζαινλίθε)
Μεραληθψλ Ώπηνκαηηζκνχ ΣΒ (Πεηξαηάο)
Μεραληθψλ Ώπηνκαηηζκνχ ΣΒ (Υαιθίδα)
Μεραληθψλ ΐηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ΣΒ (Ώζήλα)
Μεραληθψλ Βλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΒ (Ώζήλα)
Μεραληθψλ Βλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΒ (Ώζήλα)
Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ΣΒ (Πεηξαηάο)
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Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Ώθνπζηηθήο ΣΒ (Ρέζπκλν)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Ώληηξξχπαλζεο ΣΒ (Κνδάλε)
– Μεραληθψλ Ώληηξξχπαλζεο ΣΒ
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Ώληηξξχπαλζεο ΣΒ (Κνδάλε)
– Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΒ
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Ώζήλα) (θ΄ 5ν)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πάηξα)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πεηξαηάο)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Σξίθαια)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ (Ώζήλα) – Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ (Ώζήλα) – Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Άξηα) (θ΄ 5ν)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Δξάθιεην) (θ΄ 5ν)
ν

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 5 )
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Καβάια) (θ΄ 5ν)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ (έξξεο) – Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Καζηνξηά) (θ΄ 5ν)

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ (έξξεο) – Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Λακία) (θ΄ 5ν)

πληήξεζεο Ώξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο (Ώζήλα)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Λάξηζα) (θ΄ 5 )

ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Έλδπζεο (Κηιθίο) (θ΄ 5ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Ναχπαθηνο) (θ΄ 5ν)

ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Βπίπινπ ΣΒ (Καξδίηζα) (θ΄ 5ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (έξξεο) (θ΄ 5ν)

Σερλνινγίαο Ώιηείαο – Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Μεζνιφγγη) (θ΄ 5ν)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (πάξηε) (θ΄ 5ν)

Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ (Λεμνχξη) (θ΄ 5ν)

Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Ώεξνζθαθψλ ΣΒ (Υαιθίδα)

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Ώζήλα)

Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Ώεξίνπ ΣΒ θαη
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Καβάια) – Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
ΣΒ

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Ώξγνζηφιη)

Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Ώεξίνπ θαη
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Καβάια) – Μεραληθψλ Σερλνινγίαο
Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Ώεξίνπ ΣΒ

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Καιακάηα)

ν

Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΒ (Υαληά)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΒ (Κνδάλε) –
ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΒ
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΒ (Κνδάλε) –
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Δξάθιεην)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Λάξηζα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πάηξα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πεηξαηάο)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (έξξεο)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Υαιθίδα)
Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΒ (Θεζζαινλίθε)
Ναππεγψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Ώζήλα)
Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ (Ώζήλα)
Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ (Αξάκα)

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Θεζζαινλίθε)

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Καξδίηζα)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Ώκαιηάδα) (θ΄ 3ν)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Άξηα) (θ΄ 3ν)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Δξάθιεην) (θ΄ 3ν)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 3ν)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Καιακάηα) (θ΄ 3ν)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Λάξηζα) (θ΄ 3ν)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Φιψξηλα) (θ΄ 3ν)
Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΒ (Γάθπλζνο) – πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο
Κιεξνλνκηάο ΣΒ (θ΄ 1ν,3ν,5ν)
Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΒ (Γάθπλζνο) –Σερλνινγηψλ Φπζ.
Πεξηβάιινληνο ΣΒ (θ΄ 5ν)
Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ (Ώζήλα) (θ΄ 1ν, 5ν)
Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.
Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βθπαηδεπηηθψλ
Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ – Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Θεζζαινλίθε)

Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βθπαηδεπηηθψλ
Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ – Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Λάξηζα)

Βθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
Βθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
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ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
θνπφο ησλ ηκεκάησλ Ώγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ είλαη ε αλάδεημε ηερληθψλ
επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα αζρνινχληαη κε ηνπνγξαθηθέο θαη θηεκαηνγξαθηθέο κειέηεο
θαη εηδηθφηεξα λα ζπιιέγνπλ, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Βηδηθφηεξα ην ηκήκα θαηαξηίδεη ηνπο Βπηζηήκνλεο ψζηε λα
πξνζδηνξίδνπλ ζέζεηο πάλσ ζηε γε, λα απνηππψλνπλ εθηάζεηο, λα ραξηνγξαθνχλ
πεξηνρέο, λα αλαιχνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ ηνλ ρψξν.
1. ρνιή Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ. Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν.
Δξψσλ Πνιπηερλείνπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε Γσγξάθνπ 15780 Ώζήλα. web
site: http://www.survey.ntua.gr/
2. Σκήκα Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ. Πνιπηερληθή ρνιή.
Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124
Θεζζαινλίθε. web site: http://www.topo.auth.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα)
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Γεσπιεξνθνξηθή, Σνπνγξαθηθά
φξγαλα θαη κέζνδνη κεηξήζεσλ, Σνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο, ρεδίαζε κε Δ.Τ.,
Βηζαγσγή ζηε ραξηνγξαθία, ΐάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζπζηήκαηα γεσγξαθηθψλ
πιεξνθνξηψλ, Φπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ κεηξήζεσλ, πζηήκαηα αλαθνξάο θαη ρξφλνπ,
Βηζαγσγή ζην πεδίν βαξχηεηαο, Φσηνγξακκεηξία, Βθαξκνγέο καζεκαηηθψλ,
Βθαξκνζκέλε πδξαπιηθή, Σν δνξπθνξηθφ ζχζηεκα GPS, Σνπνγξαθηθά δίθηπα θαη
ππνινγηζκνί, Ώλαιπηηθή θσηνγξακκεηξία, Γεσγξαθία θαη αλάιπζε ρψξνπ,
πγθνηλσληαθή ηερληθή, Τδξαπιηθή αλνηθηψλ αγσγψλ, Οδνπνηία, Κηεκαηνιφγην,
Σειεπηζθφπηζε, Πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο θαη αζηηθή αλάιπζε, Βθαξκνγέο
ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ θαη ηνπνγξαθηθέο κειέηεο, ρεδηαζκφο κεηαθνξψλ, Σερληθή
Τδξνινγία, πζηήκαηα αζηηθψλ καδηθψλ κεηαθνξψλ, Τπνινγηζκφο θαη ζρεδίαζε
ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ κε Δ.Τ., Πεξηβαιινληηθή ηερληθή, Πνιηηηθή γεο θαη
λνκνζεζία, Ώζθήζεηο Τπαίζξνπ, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6ff5286e087f4e5d83ee102f6534534e
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d9877d788b0b34104995ecdb5bc6e59a0
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
12.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4819899
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ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ ρνιή Ώγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηνπ Β.Μ.Π. πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Πεξηβάιινλ θαη Ώλάπηπμε β). Γεσπιεξνθνξηθή.
Σν ηκήκα Ώγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Σερληθέο θαη Μεζφδνπο ζηελ Ώλάιπζε, ρεδηαζκφ θαη
Αηαρείξηζε ηνπ Υψξνπ β). Γεσπιεξνθνξηθή.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο Ώγξνλφκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο κπνξεί λα εξγαζηεί: α). ζην δεκφζην ηνκέα,
ζε ππνπξγεία, νξγαληζκνχο, ηξάπεδεο β). ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γ). σο Μειεηεηέο
Αεκνζίσλ Έξγσλ, αθνχ πξψηα απνθηήζνπλ Μειεηεηηθφ Πηπρίν, ηέζζεξα ρξφληα
κεηά ηελ απφθηεζε Άδεηαο Ώζθήζεσο Βπαγγέικαηνο δ). ζηελ Βθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε, ε). ζε Γξαθεία Μειεηψλ Έξγσλ θαη ζε Σερληθέο Καηαζθεπαζηηθέο
Βηαηξείεο, ζηε βηνκεραλία, ζη). σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, ηδξχνληαο Μειεηεηηθφ
Γξαθείν, Σερληθφ Γξαθείν ή Βξγνιεπηηθή Βπηρείξεζε (αλάιεςε Έξγσλ Αεκνζίνπ &
Εδησηηθνχ Σνκέα) αζρνινχκελνο θπξίσο κε: α). ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη
παξνπζίαζε ζηνηρείσλ, πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεγεζψλ ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (ραξηνγξαθία, απνηχπσζε εθδφζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζέζεσλ
πάλσ ζηε γε), β). ηελ αλάιπζε θαη νξγάλσζε ρψξνπ, γ). ζπγθνηλσληαθά,
εγγεηνβειηησηηθά, πδξαπιηθά, δνκηθά θαη ηερληθά έξγα.
Ώζθψληαο ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξέρεη ε θείκελε λνκνζεζία, ν
Ώγξνλφκνο – Σνπνγξάθνο Μεραληθφο θαηφξζσζε ζηηο δεθαεηίεο, πνπ πέξαζαλ θαη
κέρξη ζήκεξα λα είλαη έλαο θαηαμησκέλνο κεραληθφο φρη κφλν ζηηο θαζαξά
ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, αιιά θαη σο εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη κειεηεηήο
ρσξνηαμηθψλ, πνιενδνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, ζπγθνηλσληαθψλ θαη πδξαπιηθψλ
έξγσλ. Δ είζνδνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηα λέα επηζηεκνληθά
θαη επαγγεικαηηθά δεδνκέλα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εληαία αγνξά εξγαζίαο ζηελ
Βπξσπατθή Έλσζε, ζα δψζνπλ λέεο δηαζηάζεηο θαη ζα δηακνξθψζνπλ λέεο
απαηηήζεηο ηφζν ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα φζν θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα ηνπ
Ώγξνλφκνπ – Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ ζηα επφκελα ρξφληα.
χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ζπνπδψλ ηεο ρνιήο ε Βθαξκνζκέλε Βπηζηήκε ηνπ
Ώγξνλφκνπ θαη Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ ζπληίζεηαη απφ επηκέξνπο επηζηεκνληθά
αληηθείκελα φπσο είλαη ε Γεσδαηζία, ε Φσηνγξακκεηξία, ε ΦσηνεξκελείαΣειεπηζθφπεζε, ε Υαξηνγξαθία, ε Βπηζηήκε ηεο Γεσγξαθηθήο Πιεξνθνξίαο θαη ηα
πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, ην Κηεκαηνιφγην, ε αλάιπζε, ν ζρεδηαζκφο
θαη ε νξγάλσζε ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ε κειέηε πγθνηλσληαθψλ,
Τδξαπιηθψλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ. Κνκβηθφ ζεκείν θαη πιενλέθηεκα ηεο εηδηθφηεηαο
ηνπ Ώγξνλφκνπ θαη Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ απνηειεί ε πςεινχ επηπέδνπ αληίιεςε
θαη γλψζε ησλ ρσξηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ θαη ηεο αθξίβεηάο ηνπο
αθελφο, θαη ε ηθαλφηεηα άξηηαο πεξηγξαθήο θαη νινθιήξσζεο ηεο γεσπιεξνθνξίαο
ζε ζπζηήκαηα γεσπιεξνθνξηθήο αθεηέξνπ. Βηδηθφηεξα ηα ηειεπηαία 15 έηε, φια ηα
παξαδνζηαθά αληηθείκελα ηεο ρνιήο έρνπλ απνθηήζεη λέα δηάζηαζε θαη
δπλαηφηεηεο, θπξίσο κε ηε είζνδν ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, φπσο ηεο δνξπθνξηθήο
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ηερλνινγίαο, ησλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηερλνινγηψλ
γλψζεο.

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ
ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ
ΓΔΧΠΟΝΗΑ
ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΗΥΘΤΟΛΟΓΗΑ & ΤΓΑΣΗΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΓΒΧΠΟΝΕΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Σα αλσηέξσ ηκήκαηα, έρνπλ σο ζθνπφ ηελ αλάδεημε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ γηα ην
ζρεδηαζκφ, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθαξκνγή κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ γεσξγηθήο
αλάπηπμεο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αχμεζε θαη ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο γεσξγηθήο
παξαγσγήο. Δ Γεσπνληθή Βπηζηήκε σο εθαξκνζκέλνο θιάδνο ηεο βηνινγίαο αιιά
θαη άιισλ επηζηεκψλ πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα επί κέξνπο γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ θαη θιάδσλ φπσο ησλ Φπηψλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο θαη Οηθνινγίαο,
ησλ Οπσξνθεπεπηηθψλ θαη Ώκπέινπ, ηεο Φπηνπξνζηαζίαο, ηεο Γσηθήο Παξαγσγήο,
ηεο Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, ησλ Βγγείσλ ΐειηηψζεσλ, Βδαθνινγίαο θαη Γεσξγηθήο
Μεραληθήο, ηεο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ αιιά θαη ηεο Γεσξγηθήο
ΐηνηερλνινγίαο θαη ησλ Βθαξκνγψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεσξγία.
1. Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. ρνιή Βπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Ααζνινγίαο.
Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Παληαδίδνπ 193, 68200 Οξεζηηάδα. web
site: http://www.agro.duth.gr/
2. Σκήκα
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο. ρνιή Σξνθίκσλ,
ΐηνηερλνινγίαο θαη Ώλάπηπμεο. Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Εεξά Οδφο
75, 11855 Ώζήλα. web site: http://www.aoa.aua.gr/
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3. Σκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ & Γεσξγηθήο Μεραληθήο. ρνιή
Ώγξνηηθήο Παξαγσγήο, Τπνδνκψλ θαη Πεξηβάιινληνο.
Γεσπνληθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Εεξά Οδφο 75, 11855 Ώζήλα. web site: http://afp.aua.gr/
4. Σκήκα Βηνηερλνινγίαο. ρνιή Σξνθίκσλ, ΐηνηερλνινγίαο θαη Ώλάπηπμεο.
Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Εεξά Οδφο 75, 11855 Ώζήλα. web site:
http://gbt.aua.gr/el/
5. Σκήκα Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο. ρνιή Ώγξνηηθήο Παξαγσγήο,

Τπνδνκψλ θαη Πεξηβάιινληνο. Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Εεξά Οδφο
75, 11855 Ώζήλα. web site: http://efp.aua.gr/
6. Σκήκα Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο & Τδαηνθαιιηεξγεηψλ. ρνιή
Ώγξνηηθήο Παξαγσγήο, Τπνδνκψλ θαη Πεξηβάιινληνο. Γεσπνληθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Εεξά Οδφο 75, 11855 Ώζήλα. web site: http://zp.aua.gr/
7. Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξψπνπ. ρνιή
Σξνθίκσλ, ΐηνηερλνινγίαο θαη Ώλάπηπμεο. Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ.
Εεξά Οδφο 75, 11855 Ώζήλα. web site: http://fst.aua.gr/el
8. Σκήκα
Γεσπνλίαο. ρνιή Γεσπνλίαο, Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο.
Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο.
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web site: http://www.agro.auth.gr/
9. Σκήκα Γεσπνλίαο Ηρζπνινγίαο & Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο. ρνιή
Γεσπνληθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Οδφο Φπηφθνπ, 384 46 Ν.
Εσλία, ΐφινο. web site: http://www.apae.uth.gr
10. Σκήκα Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο.
ρνιή Γεσπνληθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Οδφο Φπηφθνπ, 384
46 Ν. Εσλία, ΐφινο. web site: http://www.agr.uth.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Οξγαληθή Υεκεία, Ώγξνηηθή Οηθνλνκηθή, Ώλαηνκία
Μνξθνινγία Φπηνχ, Βδαθνινγία, Φπζηνινγία Φπηνχ, Μεηεσξνινγία –
Κιηκαηνινγία, πζηεκαηηθή ΐνηαληθή, ηαηηζηηθή, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ,
ΐηνρεκεία, Γεσξγηθή Μεραλνινγία, Γεσξγηθή Τδξαπιηθή, Γελεηηθή, Οηθνλνκηθά
Μαζεκαηηθά, Βκπνξία (Μάξθεηηλγθ) Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Ώγξνηηθή
Υξεκαηνδφηεζε & Ώμηνιφγεζε Βπελδχζεσλ, Αηεζλέο Βκπφξην Ώγξνηηθψλ
Πξντφλησλ, Γσνηερλία, Αελδξνθνκία, Φπηνπξνζηαζία, Γνληκφηεηα Βδαθψλ,
Φπηνπαζνινγία, Γεσξγηθά Φάξκαθα, Βθκεράληζε Καιιηεξγεηψλ, Ενινγηθέο
Ώζζέλεηεο, Βρζξνί Καιισπηζηηθψλ, Μπθεηνινγηθέο Ώζζέλεηεο Αελδξσδψλ &
Ώκπέινπ, Ώεηθνξηθή Ώλάπηπμε Γεσξγηθψλ Πφξσλ, Αηεζλέο Βκπφξην Ώγξνηηθψλ
Πξντφλησλ, Γεσξγηθή Βθπαίδεπζε, Γεσξγηθή Σερλνινγία, θ.ά.
Δ Γεσπνλία κε αληηθείκελα φπσο ε ΐνηαληθή, ε Φπζηνινγία θαη ε Γσνινγία, έρεη
επξχηεηα σο επηζηήκε. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη δελ έρεη ζηεγαλά θαη ζπλεξγάδεηαη κε
πνιιέο βαζηθέο επηζηήκεο φπσο ε Υεκεία, ηα Μαζεκαηηθά θαη ε Φπζηθή αιιά θαη
ζχλζεηεο φπσο ε Οηθνλνκία θαη ε Οηθνινγία. Γηα παξάδεηγκα ε Υεκεία είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο Βδαθνινγίαο, ηεο Φαξκαθνινγίαο θαη ηεο
Ληπαζκαηνινγίαο, ηα Μαζεκαηηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ, ε Φπζηθή
γηα ηε Μεραλνινγία.
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Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο ηνπ Α.Π.Θ. παξέρεη
ηξεηο θαηεπζχλζεηο α). Γηαρείξηζεο Φπηηθήο Παξαγσγήο, Φπηνπξνζηαζίαο θαη
Πεξηβάιινληνο β). Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο Αγξνηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ γ). Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ.
Οη ζπνπδέο ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ δηαξθνχλ πέληε
αθαδεκατθά έηε θαη πεξηιακβάλνπλ: α) έμη εμάκελα βαζηθνχ θνξκνχ απφ ηα νπνία
ηέζζεξα εμάκελα (1ν, 2ν, 3ν θαη 4ν ) είλαη γεληθήο ππνδνκήο θαη δχν (5ν θαη 6ν )
γεληθήο γεσπνληθήο ππνδνκήο β)ηξία εμάκελα (7ν, 8ν θαη 9ν ) πξνζαλαηνιηζκέλσλ
ζπνπδψλ εμεηδίθεπζεο θαη έλα εμάκελν (10ν ), πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο
πηπρηαθήο εξεπλεηηθήο κειέηεο θαη γηα ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή
εμεηδίθεπζε. Δ εμεηδίθεπζε νπζηαζηηθά πξνζθέξεηαη ζηα δχν ηειεπηαία έηε. Ώμίδεη
λα ζεκεησζεί φκσο, φηη ε επηινγή ηνπ ηκήκαηνο (εμεηδίθεπζεο) γίλεηαη κέζα απφ ην
Μεραλνγξαθηθφ δειηίν. Πην αλαιπηηθά:
Σν Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηελ
εθπαίδεπζε γεσπφλσλ – γεσξγννηθνλνκνιφγσλ ηθαλψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
απαηηήζεηο ηεο λέαο, θηιφδνμεο αιιά θαη δχζθνιεο επνρήο γηα ηελ ειιεληθή γεσξγία,
ζε κηα επνρή πνπ, φπσο φινη αλαγλσξίδνπλ, ηφζν ε δεκφζηα δηνίθεζε φζν θαη ν
ηδησηηθφο θαη ν θνηλσληθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο έρνπλ κεγάιε αλάγθε ζηειερψλ κε
επάξθεηα γλψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ζέκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο.
ηφρνο ινηπφλ, ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ε θαηάξηηζε
επηζηεκφλσλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηελ έξεπλα θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη
κε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ησλ
απαηηήζεσλ πξνζαξκνγήο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο ζηελ
παγθφζκηα αγνξά αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηξνθίκσλ θαη ππεξεζηψλ. Οη απφθνηηνη ηνπ
ηκήκαηνο Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Ώλάπηπμεο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Ώζήλαο δελ εγγξάθνληαη ζην Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην αιιά ζην Γεσηερληθφ
Βπηκειεηήξην Βιιάδαο.
Σν Ώληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ & Γεσξγηθήο
Μεραληθήο είλαη ε αλάπηπμε κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ αεηθφξν ρξήζε ησλ
θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ γεσξγηθνχ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα απφ ηελ θνηλσλία,
θαζψο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο ηερλνινγίαο ζηνπο ηνκείο ηεο Ώμηνπνίεζεο
Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ηεο Γεσξγηθήο Μεραληθήο.
ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο Ώμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο είλαη
ε δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ πνπ θαηέρνπλ νπζηαζηηθέο γλψζεηο γεσπνλίαο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα εηδηθά επηκέξνπο αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νξζνινγηθή
δηαρείξηζε ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο, ηηο Γεσξγηθέο Καηαζθεπέο
θαη ηε Γεσξγηθή Μεραλνινγία.
Σν Σκήκα Βηνηερλνινγίαο έρεη ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζηειερψλ πςεινχ
επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ, ηθαλψλ λα κεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε
ζχγρξνλσλ γεσπνληθψλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ νξηζηηθά ηφζν ζηελ
αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο, φζν θαη ζηελ αληηκεηψπηζε
εμεηδηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ.
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Δ ΐηνηερλνινγία απνηειεί έλα ξαγδαία αλαπηπζζφκελν ζχλζεην επηζηεκνληθφ θιάδν,
κε ζεκαληηθή ηερλνινγηθή ζπλεηζθνξά ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο δηαηξνθήο, ηεο
ελέξγεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη είλαη ηεξάζηηεο νη
επελδχζεηο ζε παγθφζκηα θιίκαθα ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ έξεπλα θαη ζηηο εθαξκνγέο
ηεο ΐηνηερλνινγίαο. Παξ‟ φια απηά, ε ρξεζηκνπνίεζε βηνηερλνινγηθψλ κεζφδσλ
ζηνπο ηνκείο ηεο θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο ζηε ρψξα καο είλαη πεξηνξηζκέλε.
Σν ηκήκα Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή άξηηαο
επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηνπο θνηηεηέο ηεο Γεσπνλίαο γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
βειηίσζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο, ηδηαίηεξα ζηελ αεηθνξηθή θαη νινθιεξσκέλε ηεο
δηάζηαζε, θαζψο θαη ηε δηεμαγσγή βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο γηα ηελ
παξαγσγή λέαο γλψζεο ζηηο επηζηήκεο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο.
Σν ηκήκα Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο & Τδαηνθαιιηεξγεηψλ απνζθνπεί ζηε
δεκηνπξγία άξηηα θαηαξηηζκέλσλ επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ηεο
βηνινγίαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
παξαγσγή, δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ θαη ησλ θαηάιιεισλ
γηα καδηθή παξαγσγή πδξφβησλ νξγαληζκψλ.
Σν επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο είλαη ζαθψο δηεπηζηεκνληθφ δεδνκέλνπ
φηη ζπλδπάδεη Γελεηηθή, Αηαηξνθή, Φπζηνινγία, Μνξηαθή ΐηνινγία, Σερλνινγία,
Τγηεηλή, ΐηνηερλνινγία, Οηθνλνκία, Δζνινγία, θαη Αηαρείξηζε. Καηά ζπλέπεηα ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ θαιχπηεη έλα ζεκαληηθφ εχξνο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο:
Ώλαηνκία-Φπζηνινγία, Αηαηξνθή, Γελεηηθή, Βθηξνθή αγξνηηθψλ δψσλ, ηρζχσλ,
δηζχξσλ καιαθίσλ θαη δεθάπνδσλ θαξθηλνεηδψλ. Βπίζεο πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ηεο
εθηξνθήο δηαθφξσλ εηδψλ δψσλ, φπσο: βννεηδή, βνπβάιηα, πξφβαηα, αίγεο, πηελά
(φξληζεο, πάπηεο, ρήλεο, ζηξνπζνθάκεινη), ρνίξνη,, θνπλέιηα, ειάθηα, δαξθάδηα θαη
πδξφβησλ νξγαληζκψλ, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή γάιαθηνο, θξέαηνο, καιιηνχ, απγψλ
θαη ηρζχσλ, δηζχξσλ καιαθίσλ (κχδηα, ζηξείδηα) θαη δεθάπνδσλ θαξθηλνεηδψλ
(γαξίδεο, αζηαθνί).
Σν ηκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξψπνπ πξνζθέξεη ζηνπο
θνηηεηέο ηνπ ην επηζηεκνληθφ ππφβαζξν γηα ηε νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε
επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ
ηξνθίκσλ. Οη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ είλαη: α).
Δ δεκηνπξγία λέσλ επηζηεκφλσλ κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ζεηηθψλ, ηερλνινγηθψλ
θαη νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ, γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ΐηνκεραληψλ Σξνθίκσλ β). Δ
αλάπηπμε ηεο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ εξεπλεηψλ γ). Δ παξνρή επηζηεκνληθψλ
γλψζεσλ ζηε ΐηνκεραλία Σξνθίκσλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο Παλεπηζηεκίνπ θαη
ΐηνκεραλίαο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Γεσπνλίαο ηνπ Α.Π.Θ. αληηκεησπίδεη ηελ
Γεσπνληθή Βπηζηήκε σο εθαξκνζκέλν θιάδνο ηεο βηνινγίαο αιιά θαη άιισλ
επηζηεκψλ πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα επί κέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη
θιάδσλ φπσο ησλ Φπηψλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο θαη Οηθνινγίαο, ησλ
Οπσξνθεπεπηηθψλ θαη Ώκπέινπ, ηεο Φπηνπξνζηαζίαο, ηεο Γσηθήο Παξαγσγήο, ηεο
Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, ησλ Βγγείσλ ΐειηηψζεσλ, Βδαθνινγίαο θαη Γεσξγηθήο
Μεραληθήο, ηεο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ αιιά θαη ηεο Γεσξγηθήο
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ΐηνηερλνινγίαο θαη ησλ Βθαξκνγψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεσξγία. Δ δηάξθεηα
ζπνπδψλ θαη εδψ γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ είλαη 10 εμάκελα. Κάζε θνηηεηήο
παξαθνινπζεί 4 εμάκελα γεληθέο ζπνπδέο (ζπνπδέο θνξκνχ) θαη ηα ππφινηπά 6
εμάκελα παξαθνινπζεί κηα απφ ηηο επηά θαηεπζχλζεηο πνπ επηιέγεη: α). Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο β). Δγγείσλ Βειηηψζεσλ, Δδαθνινγίαο & Γεσξγηθήο Μεραληθήο γ).
Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ δ). Εσηθήο Παξαγσγήο ε).
Οπσξνθεπεπηηθψλ θαη Ακπέινπ ζη). Φπηνπξνζηαζίαο δ). Φπηψλ Μεγάιεο
Καιιηέξγεηαο θαη Οηθνινγίαο.
Σν ηκήκα Γεσπνλίαο Ηρζπνινγίαο & Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαιίαο επηδηψθεη ηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ ζηε κεηάδνζε
ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο ηεο εθηξνθήο πδξφβησλ δσηθψλ νξγαληζκψλ, κε
ηαπηφρξνλε αεηθνξηθή δηαηήξεζε ηνπ παξαγσγηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ζρεδηάζηεθε ζηα πιαίζην κηαο
θαηλνηφκαο πξσηνβνπιίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ζπλερψο απμαλφκελεο
αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φζνλ αθνξά ζηελ επηζηήκε ηεο Iρζπνινγίαο.
Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, είλαη ε εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ
ηθαλψλ ζηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη κεηάδνζε ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγηθψλ
θαηλνηνκηψλ, ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή, κεηαπνίεζε θαη δηάζεζε ησλ αιηεπηηθψλ
πξντφλησλ, θαζψο θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πδάηηλνπ νηθνζπζηήκαηνο.
Σν ηκήκα Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο επηδηψθεη
ηελ παλεπηζηεκηαθή θαηάξηηζε ησλ
κειινληηθψλ γεσπφλσλ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα ρεηξίδνληαη ηελ θιαζζηθή θαη ηε
ζχγρξνλε κεζνδνινγία δεκηνπξγίαο θαη παξαγσγήο βειηησκέλνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ
πιηθνχ (γελεηηθή βειηίσζε, βηνηερλνινγία – γελεηηθή κεραληθή), ηε ζχγρξνλε
θαιιηεξγεηηθή ηερληθή (θπζηνινγία, ζξέςε, θπηνπξνζηαζία), ηελ αλάπηπμε
ζχγρξνλεο γεσξγηθήο ηερλνινγίαο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ
αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ζρεδηάζηεθε θαη δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε, ψζηε ε εθπαίδεπζε
ησλ ππνςεθίσλ γεσπφλσλ λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο γηα
νινθιεξσκέλε παξαγσγή ζηα πιαίζηα νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο κε αλάδεημε ηνπ
ξφινπ φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο Φπηηθήο Παξαγσγήο. Έηζη ην ηκήκα
αληαπνθξίλεηαη θαη ζηελ πξφθιεζε ηεο AGENDA 2000 δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε κείσζε εηζξνψλ ελέξγεηαο θαη αγξνρεκηθψλ, ηε
ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε γεσξγία, ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Ώπηή ε αληίιεςε ηεο δνκήο ησλ ζπνπδψλ ζα δψζεη ζηνπο
πηπρηνχρνπο Γεσπφλνπο ηνπ ηκήκαηνο ηα ηδηαίηεξα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα λα
ππνζηεξηρζεί ν ξφινο ηνπο σο Γεσπφλνπ – ζπκβνχινπ ζε κία ζχγρξνλε γεσξγία,
αληαγσληζηηθή θαη ηαπηφρξνλα θηιηθή ζην πεξηβάιινλ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηήκην (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2010-11)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/ddaedcccb86954d4cb4e1e93d8c237e12
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηήκην - Σκήκα Βηνηερλνινγίαο
(ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2010-11)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dbf807f85e0e640fcb27fa613ead4eaf6)
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ηνπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2014-15)
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http://myfiles.sch.gr/server/get/d4ab70667193a402eab4d0edd974179d0

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο - Σκήκα Γεσπνλίαο
Ηρζπνινγίαο & Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/db932a5e170d646d48e45c37a4d096f76
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο - Σκήκα Γεσπνλίαο Φπηηθήο
Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d2c1937ee022c464aad11530025a58091
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
12.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4818458
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ ηκήκαηνο Γεσπνλίαο Ηρζπνινγίαο & Τδάηηλνπ
Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (2014)
 https://www.youtube.com/watch?v=W6zFmEBWW1A
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ ηκήκαηνο Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη
Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (2014)
 https://www.youtube.com/watch?v=8aNmjTXw_dA

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο ηνπ Α.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηα Ώεηθνξηθά πζηήκαηα Παξαγσγήο θαη Πεξηβάιινλ ζηε Γεσξγία.
Σν ηκήκα Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Ώλάπηπμεο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ
πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Οινθιεξσκέλε Ώλάπηπμε
θαη Αηαρείξηζε ηνπ Ώγξνηηθνχ Υψξνπ β). Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ
Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο.
Σν ηκήκα Ώμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ & Γεσξγηθήο Μεραληθήο ηνπ Γεσπνληθνχ
Παλεπηζηεκίνπ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Ώμηνπνίεζε
Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο.
Σν ηκήκα ΐηνηερλνινγίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ ΐηνινγία πζηεκάησλ.
Σν ηκήκα
Βπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ
πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Βπηζηήκεο θαη πζηήκαηα
Φπηηθήο Παξαγσγήο β). Ώξρηηεθηνληθή Σνπίνπ γ). Ώγξν-ΐηνηερλνινγία Φπηψλ θαη
Μηθξννξγαληζκψλ Γεσξγηθήο εκαζίαο.
Σν ηκήκα
Γσηθήο Παξαγσγήο & Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ηνπ Γεσπνληθνχ
Παλεπηζηεκίνπ πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α)Παξαγσγηθά
πζηήκαηα Βθηξνθήο Γψσλ β)Βθηξνθή Τδξφβησλ Οξγαληζκψλ.
Σν ηκήκα Βπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο ηνπ Ώλζξψπνπ ηνπ Γεσπνληθνχ
Παλεπηζηεκίνπ πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Βπηζηήκε
Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο ηνπ β). Ώκπεινπξγία-Οηλνινγία γ). Οινθιεξσκέλε
Αηαρείξηζε Παξαγσγήο Γάιαθηνο θαη Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ.
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Σν ηκήκα Γεσπνλίαο ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηνπο ηνκείο: Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Γελεηηθήο ΐειηίσζεο Φπηψλ & Ώγξνθνκίαο θαη
Γηδαληνινγίαο, Γεσξγηθήο Μεραληθήο θαη Τδαηηθψλ Πφξσλ, Βδαθνινγίαο θαη
Αηαρείξηζεο Βδαθηθψλ Πφξσλ, Βπηζηήκεο Γστθήο Παξαγσγήο, Βπηζηήκεο
Οπσξνθεπεπηηθψλ, Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Βπηζηήκεο
Φπηνπξνζηαζίαο, Ώεηθνξηθήο Γεσξγηθήο Ώλάπηπμεο, Οηθνινγίαο θαη Ώεηθνξηθήο
Αηαρείξηζεο Οηθνζπζηεκάησλ, Οηλνινγία - ακπεινπξγίαο.
Σν ηκήκα Γεσπνλίαο Ερζπνινγίαο & Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαιίαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Ώεηθνξηθή
Αηαρείξηζε Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο.
Σν ηκήκα Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Ώγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Ώπηνκαηηζκνί θαη αξδεχζεηο ζηηο Γεσξγηθέο Καηαζθεπέο θαη ζηελ Βθκεράληζε ηεο
γεσξγίαο β). Ώεηθφξνο Ώγξνηηθή Παξαγσγή θαη Αηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο γεσπφλνο εξεπλά, ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ηηο κειέηεο θαη ηα πξνγξάκκαηα
γεσξγηθήο αλάπηπμεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε θαη ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο γεσξγηθήο
παξαγσγήο. Βίλαη ζπλεξγάηεο θαη ηερληθφο ζχκβνπινο ησλ αγξνηψλ θαη ηνπο
θαζνδεγεί ζην ζρεδηαζκφ ηεο παξαγσγήο θαη ζηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ θαη ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ.
πκβάιιεη κε ηελ έξεπλά ηνπ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ νξζνινγηθή
δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ γηα ηελ παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ,
πξνιακβάλεη ή δηαπηζηψλεη αζζέλεηεο πνπ πξνζβάιινπλ ηε γεσξγηθή παξαγσγή θαη
ππνδεηθλχεη ηξφπνπο ζεξαπείαο, πξνηείλεη κέηξα γηα ηε ζπγθνκηδή, απνζήθεπζε θαη
δηάζεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζπκβνπιεχεη αγξφηεο ζε ζέκαηα εθηξνθήο,
δηαηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο αγξνηηθψλ δψσλ. Δ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
ηνπ εδάθνπο, ε βειηίσζε, κεηαπνίεζε θαη δηάζεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ν
έιεγρνο, πξηλ απηά δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά, ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κεζφδσλ
γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, αιιά θαη ε δηαηήξεζε ησλ
ηζνξξνπηψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη αξκνδηφηεηεο ηνπ γεσπφλνπ.
Οη Γεσπφλνη γεληθφηεξα, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά θαη ηα επηπιένλ επηζηεκνληθά
ηνπο πξνζφληα, έρνπλ ηα πξνζφληα θαη ηηο δπλαηφηεηεο λα απαζρνιεζνχλ γεληθά ζε
Αεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ζηνλ Εδησηηθφ Σνκέα θαη ζε Αηεζλείο Οξγαληζκνχο, πην
ζπγθεθξηκέλα σο εμήο:
Α. Γεκφζηνη Οξγαληζκνί
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ: ζε αλάινγεο ζέζεηο Κεληξηθψλ
θαη Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ, θαζψο επίζεο ζε Ελζηηηνχηα θαη ηαζκνχο Γεσξγηθήο
Έξεπλαο ηνπ Βζληθνχ Εδξχκαηνο Ώγξνηηθήο Έξεπλαο (ΒΘ.Ε.ΏΓ.Β.) θ.ιπ.
Σξάπεδα Πεηξαηψο (ηέσο Ώγξνηηθή): ζε αλάινγεο ζέζεηο εθαξκνγήο, κειέηεο θαη
έξεπλαο, θεληξηθά θαη πεξηθεξεηαθά, θαη σο Αηεπζπληέο Τπνθαηαζηεκάησλ.
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Τπνπξγείν Παηδείαο: ζε ζέζεηο Καζεγεηψλ Μέζεο Βθπαίδεπζεο θαη κεηά απφ
απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ πξνζφλησλ (δηάθνξα επίπεδα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ),
ζηελ Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ θαη ρνιψλ.
Άιια Τπνπξγεία: ζε αλάινγεο ζέζεηο εθαξκνγψλ θαη κειεηψλ, π.ρ. Τπνπξγεία
Βζληθήο Οηθνλνκίαο, Πεξηβάιινληνο – Υσξνηαμίαο – Αεκνζίσλ Έξγσλ,
Βζσηεξηθψλ, Βμσηεξηθψλ (π.ρ. σο γεσξγηθνί αθφινπζνη ή βνεζνί απηψλ ζε
Πξεζβείεο, ΐηνκεραλίεο, θ.ιπ.), Τπεξεζίεο Πεξηθεξεηψλ θ.ά.
Γηάθνξνη Οξγαληζκνί: Οξγαληζκφο Γάιαθηνο, Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ
Ώζθαιίζεσλ, ΒΟΜΜΒΥ, Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Βξεπλψλ,
Οξγαληζκφο
Πξνψζεζεο Βιιεληθψλ Πξντφλησλ, Οξγαληζκνί Σνπηθήο
Ώπηνδηνίθεζεο (Αήκνη θαη Κνηλφηεηεο), Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Βπηδνηήζεσλ
Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Βγγπήζεσλ (ΟΠΒΚΒΠΒ) θ.ά.
Β. Ηδησηηθφο Σνκέαο
πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο φισλ ησλ βαζκίδσλ: ζε αλάινγεο ζέζεηο εθαξκνγψλ,
Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ Παξαγσγήο, Μεηαπνίεζεο θαη Βκπνξίαο Γεσξγηθψλ
Πξντφλησλ θαη Αηεπζπληψλ Βλψζεσλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ, Πξσηνβάζκησλ
πλεηαηξηζκψλ, πλεηαηξηζηηθψλ Γεσξγηθψλ ΐηνκεραληψλ, θ.ιπ.
Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο εηαηξηθήο ή αηνκηθήο κνξθήο: ηέηνηεο επηρεηξήζεηο είλαη
ι.ρ. δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο βηηακηλψλ, ηρλνζηνηρείσλ θ.ιπ., νη δηάθνξεο αηνκηθέο ή
νκαδηθέο γεσξγν-αιηεπηηθέο επηρεηξήζεηο, (π.ρ. ζεξκνθεπηαθέο, θπηνθαξκάθσλ,
ιηπαζκάησλ, ηζηνθαιιηέξγεηεο, βηνηερλνινγία θπηψλ, εκπνξίαο γεσξγηθψλ
κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκψλ θ.ιπ.).
Ηδησηηθά γξαθεία κειεηψλ (δεκηνπξγνί ή ζηειέρε απηψλ) θαη παξνρήο
ππεξεζηψλ: νξγάλσζε θαη αλαδηνξγάλσζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, νηθνλνκηθέο
εθηηκήζεηο πάζεο θχζεσο δεκηψλ, παξνρή ζπκβνπιψλ ζε γεσξγηθέο θαη αιηεπηηθέο
εθκεηαιιεχζεηο νηθνγελεηαθήο, ζπλεηαηξηζηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο κνξθήο (ζε
ζέκαηα νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο), αλαπηπμηαθέο κειέηεο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ,
κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγήο ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν,
παξνρή ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο, απεληνκψζεηο, απνιπκάλζεηο θαη
κπνθηνλίεο ζην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πεξηβάιινλ θ.ιπ.
Διεχζεξν επάγγεικα: σο επηρεηξεκαηίεο, ζε αηνκηθή ή εηαηξηθή κνξθή, γεσξγναιηεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαηαζηεκάησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ-γεσξγηθψλ
κεραλεκάησλ-δσνηξνθψλ, θ.ά., εθνδίσλ, κειεηεηηθψλ γξαθείσλ, θ.ιπ.
Γηεζλείο Οξγαληζκνί. Χο ζηειέρε, ζχκβνπινη, κειεηεηέο θαη εξεπλεηέο δηαθφξσλ
Αηεζλψλ Οξγαληζκψλ, φπσο Ο.Δ.Β., Ο.Ο..Ώ., Β.Β., UNESCO, F.A.O. (Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο), WHO (Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο),
Αηεζλψλ Μειεηεηηθψλ θαη Ώλαπηπμηαθψλ Γξαθείσλ, θ.ιπ.
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ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ
θνπφο ησλ ηκεκάησλ Ώξρηηεθηνληθήο είλαη ε αλάδεημε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα
κειεηνχλ, λα ζρεδηάδνπλ, λα θαζνδεγνχλ θαη λα επηβιέπνπλ ηε δεκηνπξγία θηηξίσλ
θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Βπίζεο θαηαξηίδνπλ ηνπο θνηηεηέο ηνπο ζηνλ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ δηεπζέηεζε δεκφζησλ ρψξσλ, ζηελ αλάπιαζε θαη ζηελ έληαμε
παιαηψλ θηηξίσλ αιιά θαη ηζηνξηθψλ πεξηνρψλ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ηεο πφιεο.
Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Ώξρηηεθηνληθψλ ρνιψλ επηδηψθνπλ ηελ εθπαίδεπζε
ησλ θνηηεηψλ ζηε ζεσξεηηθή θαη ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε ηεο Ώξρηηεθηνληθήο θαη
ησλ ζεκάησλ ηνπ ρψξνπ ζπλνιηθά, εζηηάδνληαο ηζφξξνπα ζηελ αλζξσπηζηηθή θαη
ηερλνινγηθή δηάζηαζε.
1. ρνιή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ. Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Παηεζίσλ
42 10682 Ώζήλα. web site: http://www.arch.ntua.gr/
2. Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ. Πνιπηερληθή ρνιή. Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο. Ώξγνλαπηψλ θαη Φηιειιήλσλ, 38221 ΐφινο. web site:
http://www.arch.uth.gr/
3. Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ

Μεραληθψλ. Πνιπηερληθή ρνιή. Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web
site: http://www.arch.auth.gr/
4. Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ. Πνιπηερληθή ρνιή. Παλεπηζηήκην
Εσαλλίλσλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε Εσαλλίλσλ 45110 Εσάλληλα. web site:
http://architecture.uoi.gr/

5. Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ. Πνιπηερληθή ρνιή. Αεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Οδφο ΐαζηιίζζεο νθίαο 12, 67100 Ξάλζε. web site:
http://www.arch.duth.gr/

6. Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ. Πνιπηερληθή ρνιή. Παλεπηζηήκην
Πάηξαο.
Παλεπηζηήκην
Παηξψλ
26500,
Πάηξα.
web
site:
http://www.arch.upatras.gr/

7. ρνιή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ. Πνιπηερλείν Κξήηεο. Βιεπζεξίνπ
ΐεληδέινπ 127 – Κηίξην Γαιιηθήο ρνιήο 73100 Υαληά. web site:
http://www.arch.tuc.gr/
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Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα Ώξρηηεθηνληθήο απαηηείηαη επηπιένλ εμέηαζε θαη ζηα
εηδηθά καζήκαηα ηνπ Βιεχζεξνπ θαη Γξακκηθνχ ρεδίνπ.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηνλ αξρηηεθηνληθφ θαη αζηηθφ ζρεδηαζκφ,
Βηζαγσγή ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ, Βηζαγσγή
ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο πφιεο , Βηζαγσγή ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ, Βηζαγσγή
ζηελ νηθηζηηθή δηάξζξσζε ηεο πφιεο θαη ηελ πνιενδνκία , Βηζαγσγή ζηελ νηθηζηηθή
δηάξζξσζε ηεο πφιεο θαη ηελ πνιενδνκία , Βηζαγσγή ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ηεο
πφιεο, Βηζαγσγή ζηελ αξρηηεθηνληθή ζθέςε, Εζηνξία ηεο ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο,
Δ ηέρλε ζην 19ν θαη 20ν αηψλα, Ώξρηηεθηνληθφ ζρέδην θαη πξνπιάζκαηα,
Σνπνγξαθία θαη ζεκαηηθή ραξηνγξαθία, Καηνηθία, Ώζηηθή Καηνηθία, Κηίξηα πγείαο
θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο – ζρεδηαζκφο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ρεδηαζκφο
ρψξσλ εξγαζίαο, πνιηηηζκνχ θαη γξαθεηαθψλ ρψξσλ, πγθξφηεκα θαηνηθηψλ, Κηίξηα
Βθπαίδεπζεο, ρεδηαζκφο αληηθεηκέλσλ, Οηθνδνκηθή, πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε
ηζηνξηθψλ θηηξίσλ, Ώπνηχπσζε θαη ηεθκεξίσζε ηζηνξηθψλ θηηξίσλ, Ώζηηθφο
ζρεδηαζκφο, Υσξνηαμία θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηζηνξία ηεο ηέρλεο, θ.ά.
Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Ώξρηηεθηνληθψλ ρνιψλ πεξηέρνπλ καζήκαηα
ζρεηηθά κε ηνλ Ώξρηηεθηνληθφ ρεδηαζκφ, ηνλ Ώζηηθφ θαη Πνιενδνκηθφ ρεδηαζκφ,
ηηο Φεθηαθέο Σερλνινγίεο ζηνλ Ώξρηηεθηνληθφ ρεδηαζκφ, ηελ Εζηνξία θαη ηε Θεσξία
ηεο Ώξρηηεθηνληθήο θαη ηεο Σέρλεο, ηελ Ώξρηηεθηνληθή Σνπίνπ, ηελ Εζηνξία ηεο
Πφιεο θαη ηεο Πνιενδνκίαο, ηελ Ώξρηηεθηνληθή Σερλνινγία, ηηο Βηθαζηηθέο Σέρλεο,
ηελ Ώπνθαηάζηαζε Κηεξίσλ θαη πλφισλ. πκπιεξψλνληαη αθφκε κε γεληθέο
γλψζεηο ζεηηθψλ επηζηεκψλ (καζεκαηηθά, ζηαηηζηηθή) θαη ζηνηρεία θνηλσληθψλ
επηζηεκψλ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d984743c876b74a42916d1f8105035084
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ.
έηνο 2009-10)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d39a0f7f49f10454ea0a3ead07d01d304
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πάηξαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2012-13)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dfc788d0d8c0f4ccfab13b4801008590d
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
12.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4820036
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (2014)
 https://www.youtube.com/watch?v=D_HHKztPz8M

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ ρνιή Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Β.Μ.Π. πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Πξνζηαζία κλεκείσλ β). Ώξρηηεθηνληθφο ρεδηαζκφο ηνπ Υψξνπ.
Σν ηκήκα Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεη
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηνλ Ώξρηηεθηνληθφ ρεδηαζκφ.
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Σν ηκήκα Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Πξνζηαζία, πληήξεζε θαη Ώπνθαηάζηαζε κλεκείσλ Πνιηηηζκνχ β).
Μνπζεηνινγεία γ). Ώξρηηεθηνληθή Σνπίνπ.

Σν ηκήκα Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηνλ Ώζηηθφ ρεδηαζκφ θαη ηνπο Μεηαζρεκαηηζκνχο ηεο Πφιεο.
Σν ηκήκα Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν: Υψξνο, ρεδηαζκφο, θαη Ανκεκέλν Πεξηβάιινλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο Ώξρηηέθηνλαο κεραληθφο κπνξεί λα εξγαζηεί: ζην δεκφζην ηνκέα, ζε ππνπξγεία,
νξγαληζκνχο θαη ηξάπεδεο, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο (ηερληθφ γξαθείν), σο
θαζεγεηήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αθνχ θνηηήζεη ζηελ Παηδαγσγηθή ρνιή ηεο
ΏΠΏΕΣΒ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη Ώξρηηέθηνλεο Μεραληθνί κπνξνχλ λα
ππνγξάθνπλ Μειέηεο Οηθνδνκηθψλ θαη Σνπνγξαθηθψλ Έξγσλ.
Γηα ηελ αλάιπζε, εθπφλεζε θαη ππνγξαθή Μειεηψλ Αεκνζίσλ Έξγσλ, πξέπεη λα
απνθηεζεί Μειεηεηηθφ Πηπρίν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αεκνζίσλ Έξγσλ, ηέζζεξα
ρξφληα κεηά ηελ απφθηεζε Άδεηαο Ώζθήζεσο Βπαγγέικαηνο. Χο Βξγνιήπηεο ηνπ
Αεκνζίνπ Σνκέα, νη Ώξρηηέθηνλεο ρξεηάδνληαη αλάινγν πηπρίν ην νπνίν κπνξνχλ λα
απνθηήζνπλ απφ ηελ πξναλαθεξφκελε Τπεξεζία, ηξία ρξφληα κεηά ηελ άδεηα
αζθήζεσο επαγγέικαηνο.
Οη λένη ηνκείο ηεο αξρηηεθηνληθήο, κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ
επαγγεικαηηθά είλαη: ε πεξηβαιινληηθή κέξηκλα θαη ε κέξηκλα γηα ην ηνπίν, ε
βηνκεραλνπνηεκέλε παξαγσγή εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ, ε ζπληήξεζε, ν
επαλαζρεδηαζκφο θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε παιαηψλ θηηζκάησλ, ε αξρηηεθηνληθή
ηνπίνπ, νη λέεο ηερλνινγίεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή, νη θνηλσληνινγηθέο θαη
εζλνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη νη νπηηθναθνπζηηθέο παξάκεηξνη, σο
ζηνηρείν γηα ηελ ρξήζε ηνπ ρψξνπ.

ΒΗΟΛΟΓΗΑ
ΜΟΡΗΑΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΝΔΣΗΚΖ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
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θνπφο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα κειεηνχλ
ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εκθάληζε ηεο δσήο, ηνπο λφκνπο πνπ
δηέπνπλ ηελ χπαξμή ηεο θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ε θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα κειεηνχλ ηηο ζπλζήθεο
εθείλεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εκθάληζε ηεο δσήο, ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ χπαξμή
ηεο θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζηα πέληε επίπεδα
νξγάλσζεο: κφξηα, θχηηαξα, νξγαληζκνχο, πιεζπζκνχο θαη νηθνζπζηήκαηα.
1. Σκήκα Βηνινγίαο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε Ειηζίσλ 15701 Ώζήλα. web site:
http://www.biol.uoa.gr/

2. Σκήκα Βηνινγίαο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Κξήηεο.
ΐαζηιηθά ΐνπηψλ, 71409 Δξάθιεην . web site: http://www.biology.uoc.gr/
3. Σκήκα Βηνινγίαο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.bio.auth.gr/

4. Σκήκα Βηνινγίαο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Πάηξαο.
Παλεπηζηήκην Παηξψλ 26500. Πάηξα. web site: http://www.biology.upatras.gr/
5. Σκήκα Μνξηαθήο Βηνινγίαο & Γελεηηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο.
Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε Αξαγαλα 68100
Ώιεμαλδξνχπνιε. web site: http://www.mbg.duth.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Φπζηθνρεκεία, Μνξθνινγία Φπηψλ, Φηινζνθία θαη
ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο ΐηνινγίαο, Μηθξνβηνινγία, ΐηνρεκεία, Ώλαηνκία Φπηψλ,
Μνξηαθή ΐηνινγία, Γεληθή Οηθνινγία, Φπζηνινγία Φπηψλ, Φπζηνινγία Γψσλ,
Γελεηηθή, πζηεκαηηθή ΐνηαληθή, Απλακηθή Πιεζπζκψλ θαη ΐηνθνηλνηήησλ,
Ώλνζνβηνινγία, Γελεηηθή Ώλζξψπνπ, Γελεηηθή Μεραληθή, Βηδηθά Θέκαηα ΐηνινγίαο
Κπηηάξνπ, Βηδηθά Θέκαηα Μνξηαθήο ΐηνινγίαο, Μεηεσξνινγία – Κιηκαηνινγία,
Ώξρέο Ώεηθνξίαο θαη Αηαρείξηζεο, Ώλάιπζε Οηθνινγηθψλ πζηεκάησλ,
ΐηνπιεξνθνξηθή, ΐηνηερλνινγηθέο Βθαξκνγέο Μηθξννξγαληζκψλ, Μεραληζκνί
Αηαθνξνπνίεζεο, Χθεαλνγξαθία, Θαιάζζηα ΐηνινγία, ΐηνινγηθή Ώλζξσπνινγία,
Τδαηνθαιιηέξγεηεο, Βθαξκνζκέλε ΐνηαληθή, Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε θαη
Βπαηζζεηνπνίεζε, Αηδαθηηθή ηεο ΐηνινγίαο, Πξνζηαζία, ΐηνπαξαθνινχζεζε θαη
Ώπνθαηάζηαζε Οηθνινγηθψλ πζηεκάησλ, θ.ά.
Σν πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ Β.Κ.Π.Ώ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξψλ πεξηιακβάλνπλ α). Τπνρξεσηηθά καζήκαηα θαη β). Μαζήκαηα επηινγήο
κέζσ ησλ νπνίσλ ν θνηηεηήο δηακνξθψλεη ην πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηα
ελδηαθέξνληα ηνπ.
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πεξηιακβάλεη
έλαλ αξηζκφ καζεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ην επξχηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο
βηνινγίαο θαη πνπ παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο ζε ζχγρξνλα
ζέκαηα ηεο Μνξηαθήο, Κπηηαξηθήο, Πιεζπζκηαθήο θαη Οξγαληζκηθήο ΐηνινγίαο
(καζήκαηα θνξκνχ). Μεηά ηελ πεξάησζε ηνπ 4νπ εμακήλνπ ζπνπδψλ θαη αθνχ νη
θνηηεηέο έρνπλ ιάβεη ηηο παξαπάλσ απαξαίηεηεο γεληθέο γλψζεηο, επηιέγνπλ κία εθ
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ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ
φια ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο επηιεγκέλεο θαηεχζπλζεο θαζψο θαη λα δηαιέμνπλ
κηα ζεηξά καζεκάησλ επηινγήο. Οη θαηεπζχλζεηο ζπγθξνηνχλ δχν ζεκαηηθέο πεξηνρέο
επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ αηρκήο ηεο επηζηήκεο ηεο ΐηνινγίαο θαη είλαη: α).
Βηνκνξηαθψλ Δπηζηεκψλ θαη Βηνηερλνινγίαο (Μοριακή Κατεύθυνση) β).
Πεξηβαιινληηθήο Βηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Βηνινγηθψλ Πφξσλ (Περιβαλλοντική
Κατεύθυνση).
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Ώ.Π.Θ. πεξηιακβάλεη: Ε. Βμάκελα 1-4:
Τπνρξεσηηθά καζήκαηα βάζεο θαη θνξκνχ, θνηλά γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο,
νξγαλσκέλα ζε ελφηεηεο καζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα βηνινγηθνχ
πεξηερνκέλνπ θαη καζήκαηα ππνζηήξημεο. ΕΕ. Βμάκελα 5-8 : Σν πξφγξακκα
δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο είλαη: α). Πεξηβαιινληηθή Βηνινγία
β). Μνξηαθή Βηνινγία, Γελεηηθή θαη Βηνηερλνινγία γ). Γεληθή Καηεχζπλζε –
Δθπαίδεπζε.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Α.Π.Θ. επηδηψθεη: α). Καηά ηα δχν πξψηα έηε ησλ
ζπνπδψλ ηνπο ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο ησλ
Μνξηαθψλ ΐηνεπηζηεκψλ θαζψο θαη κε ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο ηνπο. β).
Καηά ην ηξίην θαη ηέηαξην έηνο νη θνηηεηέο εκβαζχλνπλ ζηε κειέηε ηεο Μνξηαθήο
Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο, θαζψο επίζεο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο. Οη θνηηεηέο έρνπλ
ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο θαη ηηο αλαδπφκελεο ηάζεηο ζε
εμεηδηθεπκέλα πεδία κέζα απφ ηα καζήκαηα επηινγήο πνπ πξνζθέξνληαη.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (αθαδ.
έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dd0e5bec935254fccb419a0c65a3087e0
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d28c584ef16314390ba38d0277e386ac5
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2009-10)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d4687750bfee545ae9b8d5b5417fa0a10
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/df470c04ac4f249f698c3539779894c36
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ.
έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/db0bd1a2711aa49ce84307dc7e111ed5b
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
15.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4879603 θαη
 http://www.tubechop.com/watch/4879853

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη (5) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
ΐηνπιεξνθνξηθή β). Βθαξκνγέο ηεο ΐηνινγίαο ζηελ Εαηξηθή γ). Κιηληθή ΐηνρεκεία –
Μνξηαθή Αηαγλσζηηθή δ). Μηθξνβηαθή ΐηνηερλνινγία ε). χγρξνλεο Σάζεηο ηεο
Αηδαθηηθήο ησλ ΐηνινγηθψλ Μαζεκάησλ κε Νέεο Σερλνινγίεο.
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Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Πξσηετληθή ΐηνηερλνινγία β). Μνξηαθή ΐηνινγία θαη ΐηνηερλνινγία
Φπηψλ γ). Μνξηαθή ΐηνινγία – ΐηνταηξηθή δ). Πεξηβαιινληηθή ΐηνινγία –
Αηαρείξηζε Υεξζαίσλ θαη Θαιαζζίσλ ΐηνινγηθψλ Πφξσλ.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Αηαηήξεζε ηεο ΐηνπνηθηιφηεηαο θαη Ώεηθνξηθή Βθκεηάιιεπζε Ώπηνθπψλ θπηψλ β).
Τδξνβηνινγία θαη Τδαηνθαιιηέξγεηεο γ). Βθαξκνζκέλε Γελεηηθή θαη ΐηνηερλνινγία
δ). Οηθνινγηθή Πνηφηεηα θαη Αηαρείξηζε Τδάησλ ζε επίπεδν Λεθάλεο Ώπνξξνήο.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). ΐηνινγηθή Σερλνινγία θαη Οηθνινγία, Αηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία
Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο β). Πεξηβαιινληηθέο Βπηζηήκεο.
Σν ηκήκα ηνπ Α.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ
Μεηαθξαζηηθή Έξεπλα ζηε Μνξηαθή ΐηνινγία θαη Γελεηηθή.
ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Μπνξεί λα εξγαζηεί σο θαζεγεηήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, λα γίλεη
εξεπλεηήο ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή ηλζηηηνχηα, φπσο ην Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ, ην
Βξεπλεηηθφ Ελζηηηνχην Παζηέξ, ην ΒΚΒΦΒ «Αεκφθξηηνο», ην Ελζηηηνχην
ΐηνηερλνινγίαο Κξήηεο, ην Βζληθφ Κέληξν Θαιάζζησλ Βξεπλψλ, ην Ελζηηηνχην
Θαιάζζηαο ΐηνινγίαο Κξήηεο, ζε δηάθνξα ππνπξγεία (ΤΠΒΥΧΑΒ, Ώλάπηπμεο,
Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θ.ά.), ζε θξαηηθά ή ηδησηηθά θέληξα, φπσο κνλάδεο δηάγλσζεο
κεζνγεηαθήο αλαηκίαο, κνλάδεο πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ,
κνλάδεο πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο θιεξνλνκηθψλ αζζελεηψλ, δηαγλσζηηθά θέληξα,
κνλάδεο θπηηαξνγελεηηθήο, κνλάδεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο ζε βηνκεραλίεο
θαη εηδηθφηεξα ζε ηνκείο φπσο ηερλνινγία ηξνθίκσλ, θαξκαθνβηνκεραλίεο, κνλάδεο
βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ζε λνκαξρίεο ή ζηελ Βιιεληθή Ώζηπλνκία.
Χο πεξηβαιινληνιφγνο ζε ηνκείο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε
ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηε βηνηερλνινγία
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζε ηδησηηθά θέληξα ή ηλζηηηνχηα ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο.

ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ &ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
Ώπνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη πξναγσγή ηεο επηζηήκεο ηεο
ΐηνινγίαο, ηε ζεξαπεία γεληθφηεξα ησλ επηζηεκψλ δσήο ζην νξγαληζκηθφ, θπηηαξηθφ
θαη κνξηαθφ επίπεδν, παξέρνληαο γλψζε θαη θαιιηεξγψληαο ηε βαζηθή, εθαξκνζκέλε
θαη ηερλνινγηθή έξεπλα κε άμνλεο: α). ηελ παξνρή παλεπηζηεκηαθψλ γλψζεσλ φινπ
ηνπ θάζκαηνο ησλ επηζηεκψλ δσήο, κε έκθαζε ζηηο ηερλνινγίεο πνπ απνξξένπλ απφ
ηηο εθαξκνγέο ηνπο θαη β). ηελ παξαγσγή γλψζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ηερλνινγηψλ
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κε θχξην πξνζαλαηνιηζκφ ηε κειέηε, αμηνπνίεζε, εθκεηάιιεπζε θαη πξνζηαζία ησλ
έκβησλ πφξσλ θαη βηνηφπσλ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν.
1. Σκήκα Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ & Σερλνινγηψλ. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο.
Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε Εσαλλίλσλ. 45110 Εσάλληλα.
web site: http://www.bat.uoi.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10εμάκελα)
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βθαξκνζκέλε Γελεηηθή, Ώλαπαξαγσγηθή ΐηνινγία θαη
Τπνβνεζνχκελε
αλαπαξαγσγή,
Μηθξνβηνινγία
Σξνθίκσλ,
Ερζπνινγία,
Πεξηβαιινληηθή Υεκεία, Μνξηαθή ΐηνινγία Ώιιειεπίδξαζεο Μηθξννξγαληζκψλ θαη
Φπηψλ, Τδαηνθαιιηέξγεηεο, Οηθνινγία Πεδίνπ, Μεραληθή ΐηνδηεξγαζηψλ,
Οηθνθπζηνινγία Μεζνγεηαθψλ Φπηψλ, Θαιάζζηα ΐηνινγία, Μηθξνβηαθή Γελεηηθή,
Ώλαπηπμηαθή ΐηνινγία, Μηθξνβηνινγία, Γσνινγία, Ώλαηνκία θαη Μνξθνινγία
Φπηψλ, ΐηνρεκεία, Κπηηαξηθή ΐηνινγία, Φπζηνινγία Φπηψλ, Φπζηνινγία Γψσλ,
Ώλνζνινγία, ΐηνηερλνινγία, ΐηνπιεξνθνξηθή, Βμειηθηηθή ΐηνινγία, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ επηδηψθεη λα βξίζθεηαη θνληά ζηελ αηρκή ηεο έξεπλαο, ηφζν
ηεο βαζηθήο, φζν θαη ηεο εθαξκνζκέλεο, θαη θαηά ζπλέπεηα λα παξέρεη ζηνπο
θνηηεηέο ηνπ ηελ πην ζχγρξνλε θαη πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε ζε φινπο ηνπο
ηνκείο ηεο ΐηνινγίαο. Μέζα απφ ηηο πνηθίιεο θαη εμειηζζφκελεο εθπαηδεπηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο επηδηψθεη λα εθνδηάζεη ηνλ θνηηεηή κε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα ηνπ
δψζνπλ ηελ απαξαίηεηε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνάγεη
ηελ παξαγσγή λέαο βαζηθήο γλψζεο, λα ζπκβάιιεη ζηελ νξζφηεξε δηαρείξηζε θαη
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, λα αλαπηχμεη θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο βηνινγηθψλ
δηεξγαζηψλ θαη λα βειηηψζεη ηελ πγεία θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ.
Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ελφο ζχγρξνλνπ Σκήκαηνο ΐηνινγηθψλ Βθαξκνγψλ θαη
Σερλνινγηψλ, εθηφο ηεο παξερφκελεο γλψζεο ζηελ επηζηήκε ηεο ΐηνινγίαο, είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλν εξεπλεηηθά θαη ηερλνινγηθά ζε ζχγρξνλα ζέκαηα πνπ
πεξηιακβάλνπλ: α). Θέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο β). Σερλνινγίεο αηρκήο γ).
Κνηλσληθά πξνβιήκαηα
Βλδεηθηηθά ηα ζέκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: Θέκαηα ηνπηθνχ
ελδηαθέξνληνο: Ερζπνθαιιηέξγεηεο, δαζηθέο εθκεηαιιεχζεηο, δελδξνθνκία,
δσνηξνθέο, πηελνηξνθία, θηελνηξνθία, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, θαξκαθεπηηθά
θπηά, κειηζζνθνκία, νηλνπνηία. Σερλνινγίεο αηρκήο: Κιηληθά θαη πεξηβαιινληηθά
δηαγλσζηηθά, εκβφιηα, βηνκεραληθή κηθξνβηνινγία, θπηηαξηθά εξγνζηάζηα,
βηναληηδξαζηήξεο, δηαγνληδηαθά είδε, λέα πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο,
λέεο δηεξγαζίεο, ηερλνινγίεο δπκψζεσλ, βηνκεηαζρεκαηηζκνί, βηνηερλνινγία δψσλ
θαη θπηψλ, βηναπνηθνδνκήζηκα πιηθά, ηζηνθαιιηέξγεηεο θαη λένπ ηχπνπ
πεηξακαηφδσα. Κνηλσληθά πξνβιήκαηα: ηερληθέο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο
απνβιήησλ, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, εθηίκεζε βηνινγηθψλ θηλδχλσλ, δεηήκαηα
βηνεζηθήο, θνηλσληθή απνδνρή ηεο βηνινγηθήο ηερλνινγίαο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2013-14)
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http://myfiles.sch.gr/server/get/dceaaab2b9a02407f916b60dc90372eee

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Ώγξνρεκεία θαη
ΐηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο β). ΐηνηερλνινγία.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Μπνξεί λα εξγαζηεί ζηελ εθπαίδεπζε (κέζε, αλψηεξε, αλψηαηε), λα γίλεη εξεπλεηήο
ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή ηλζηηηνχηα, φπσο ην Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ, ην Βξεπλεηηθφ
Ελζηηηνχην Παζηέξ, ην ΒΚΒΦΒ «Αεκφθξηηνο», ην Ελζηηηνχην ΐηνηερλνινγίαο
Κξήηεο, ην Βζληθφ Κέληξν Θαιάζζησλ Βξεπλψλ, ην Ελζηηηνχην Θαιάζζηαο ΐηνινγίαο
Κξήηεο, ζε δηάθνξα ππνπξγεία (ΤΠΒΥΧΑΒ, Ώλάπηπμεο, Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο
θ.ά.), ζε θξαηηθά ή ηδησηηθά θέληξα, φπσο κνλάδεο δηάγλσζεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο,
κνλάδεο πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ, κνλάδεο πξνγελλεηηθήο
δηάγλσζεο
θιεξνλνκηθψλ
αζζελεηψλ,
δηαγλσζηηθά
θέληξα,
κνλάδεο
θπηηαξνγελεηηθήο, κνλάδεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο ζε βηνκεραλίεο θαη
εηδηθφηεξα ζε ηνκείο φπσο ηερλνινγία ηξνθίκσλ, θαξκαθνβηνκεραλίεο, κνλάδεο
βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ζε λνκαξρίεο ή ζηελ Βιιεληθή Ώζηπλνκία.
Χο πεξηβαιινληνιφγνο ζε ηνκείο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε
ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηε βηνηερλνινγία
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζε ηδησηηθά θέληξα ή ηλζηηηνχηα ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο.
Καζψο ν 21νο αηψλαο ζεσξείηαη ν αηψλαο ηεο βηνινγίαο, εηδηθφηεηεο φπσο ε
βηνηερλνινγία, ε κνξηαθή βηνινγία, ε κνξηαθή ηαηξηθή, ε γνληδηαθή ζεξαπεία ζα
έρνπλ θαιέο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο, ηδηαίηεξα ζηνλ εξεπλεηηθφ ηνκέα φπνπ
δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, φκσο απηφο ν ηνκέαο δελ είλαη αθφκε αξθεηά
αλαπηπγκέλνο ζηελ Βιιάδα.

ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ & ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ έξεπλαο ελαξκνληζκέλεο κε
ηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη ε εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ, ηθαλψλ λα εξεπλνχλ ζέκαηα
αηρκήο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνρεκείαο θαη ηεο βηνηερλνινγίαο κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ
ηερληθψλ θαη λα αλαπηχζζνπλ εθαξκνγέο βαζηζκέλεο ζε βηνηερλνινγηθά εξγαιεία.
1. Σκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο.
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πινχησλνο 26 θαη Ώηφινπ. 41221 Λάξηζα. web
site: http://www.bio.uth.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
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Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γεληθή ΐηνινγία, Γεληθή ρεκεία, Οξγαληθή Υεκεία,
Πιεξνθνξηθή, ΐηνζηαηηζηηθή, Κπηηαξηθή ΐηνινγία, Ώλαιπηηθή Υεκεία, ΐηνρεκεία,
Φπζηνινγία – Εζηνινγία, Φπζηνινγία Φπηψλ, Μηθξνβηνινγία – Ενινγία, Γελεηηθή,
Φπζηνινγία Γψσλ, Φπζηθνρεκεία, Μνξηαθή ΐηνινγία, Κιηληθή ΐηνρεκεία, Μνξηαθή
θαη Ώλαπηπμηαθή ΐηνινγία Φπηψλ, Βλδπκνινγία, Αηαθπηηαξηθή Βπηθνηλσλία –
Μεηαγσγή ζήκαηνο, ΐηνηερλνινγία Φπηψλ, Έιεγρνο Μεηαβνιηζκνχ, ΐηνρεκηθή
Φαξκαθνινγία, ΐηνθπζηθή, Ώλαπηπμηαθή ΐηνινγία, ΐηνηερλνινγία Γψσλ,
Ώλνζνινγία, Αηδαθηηθή κε έκθαζε ζηηο ΐηνεπηζηήκεο, ΐηνρεκεία Σξνθίκσλ,
ΐηνεζηθή, ΐηνρεκηθή Σνμηθνινγία, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d9abd81ec98144316bd861e7992279eaa

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). ΐηνηερλνινγία –
Πνηφηεηα δηαηξνθήο θαη Πεξηβάιινληνο β). Βθαξκνγέο Μνξηαθήο ΐηνινγίαοΜνξηαθή Γελεηηθή

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Μπνξεί λα εξγαζηεί σο εξεπλεηήο ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή ηλζηηηνχηα, φπσο ην
Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ, ην Βξεπλεηηθφ Ελζηηηνχην Παζηέξ, ην ΒΚΒΦΒ
«Αεκφθξηηνο», ην Ελζηηηνχην ΐηνηερλνινγίαο Κξήηεο, ην Βζληθφ Κέληξν Θαιάζζησλ
Βξεπλψλ, ην Ελζηηηνχην Θαιάζζηαο ΐηνινγίαο Κξήηεο, ζε δηάθνξα ππνπξγεία
(ΤΠΒΥΧΑΒ, Ώλάπηπμεο, Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θ.ά.), ζε θξαηηθά ή ηδησηηθά θέληξα,
φπσο κνλάδεο δηάγλσζεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο, κνλάδεο πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ
ειιεληθψλ πιεζπζκψλ, κνλάδεο πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο θιεξνλνκηθψλ αζζελεηψλ,
δηαγλσζηηθά θέληξα, κνλάδεο θπηηαξνγελεηηθήο, κνλάδεο εμσζσκαηηθήο
γνληκνπνίεζεο ζε βηνκεραλίεο θαη εηδηθφηεξα ζε ηνκείο φπσο ηερλνινγία ηξνθίκσλ,
θαξκαθνβηνκεραλίεο, κνλάδεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ζε λνκαξρίεο ή ζηελ
Βιιεληθή Ώζηπλνκία.
Χο πεξηβαιινληνιφγνο ζε ηνκείο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε
ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηε βηνηερλνινγία
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζε ηδησηηθά θέληξα ή ηλζηηηνχηα ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο.
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ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΥΏΡΟΚΟΠΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
θνπφο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε αλάδεημε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα κειεηνχλ
ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο κε ην ρψξν. Βπίζεο νη
ζπνπδαζηέο θαηαξηίδνληαη ζηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ρψξνπ
σο ππφβαζξν γηα παξέκβαζε.
1. Σκήκα Γεσγξαθίαο. ρνιή Πεξηβάιινληνο, Γεσγξαθίαο θαη Βθαξκνζκέλσλ
Οηθνλνκηθψλ. Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην. Βι. ΐεληδέινπ 70, 17671 Ώζήλα.
web site: http://www.geo.hua.gr/
2. Σκήκα Γεσγξαθίαο. ρνιή Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ.
Λφθνο
Παλεπηζηεκίνπ,
81100
Μπηηιήλε.
web
site:
http://www.aegean.gr/geography/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή, Φπζηθή ΓεσγξαθίαΓεσκνξθνινγία, χγρξνλε Ώλζξσπνγεσγξαθία, Οηθνλνκηθή, Πνζνηηθέο Μέζνδνη
ζηε Γεσγξαθία, Βηζαγσγή ζηε Υαξηνγξαθία, Φπζηθή Γεσγξαθία-Κιηκαηνινγία,
Κνηλσληθή Γεσγξαθία, Πιεζπζκηαθή Γεσγξαθία, Ώζηηθή Γεσγξαθία, Πεξηβάιινλ
θαη Οηθνινγία, Πνιηηηζκηθή Γεσγξαθία, Πνιηηηθή Γεσγξαθία θαη Γεσπνιηηηθή,
Πεξηθεξεηαθή Ώλάπηπμε θαη Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο, Υσξηθή ηαηηζηηθή,
Γεσγξαθία θαη Αηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ, Εζηνξία ηεο Πφιεο θαη ηεο
Πνιενδνκίαο, Θέκαηα Αηαρείξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Κηλδχλσλ, Σερλνινγίεο ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Βπηθνηλσλίαο ζηε Αηδαζθαιία ηεο Γεσγξαθίαο, θ.ά.
Σν επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηεο Γεσγξαθίαο ζην Σκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ
Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηξεηο επξχηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
α). θπζηθήο γεσγξαθίαο (γεσκνξθνινγία, σθεαλνγξαθία, θιηκαηνινγία, πδξνινγία,
θ.ά.) β). αλζξψπηλεο γεσγξαθίαο (νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, θνηλσληθή, ηζηνξηθή, θαη
πνιηηηζκηθή γεσγξαθία) γ). εθαξκνζκέλεο γεσγξαθίαο / πξνγξακκαηηζκνχ θαη
δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ (αζηηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηνπηθή αλάπηπμε,
ρσξνηαμία, δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο θ.ά.). ηνηρεία απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ
αμηνπνηνχληαη θαηά ζπλζεηηθφ ηξφπν ζηε γεσγξαθία ζπγθεθξηκέλσλ ηφπσλ θαη
πεξηθεξεηψλ (γεσγξαθία Βιιάδαο, ΐαιθαλίσλ, Βπξσπατθήο Έλσζεο, Λαηηληθήο
Ώκεξηθήο, Ώθξηθήο θιπ). Σέινο, ζηα παξαπάλσ γλσζηηθά πεδία πξνζηίζεληαη ε
γεσπιεξνθνξηθή, ε ζηαηηζηηθή, ε ραξηνγξαθία, ηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηψλ (ΓΠ), ε ηειεπηζθφπηζε / ηειεαλίρλεπζε, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ θηινδνμεί λα απαληήζεη ζηελ
πξφθιεζε ηεο ζχγρξνλεο, δηεπηζηεκνληθήο θαη ζπλζεηηθήο ζεψξεζεο ηεο επηζηήκεο
ηεο Γεσγξαθίαο πξνζθέξνληαο έλα επξχ θάζκα γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Οη
πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Σκήκα Γεσγξαθίαο επηδηψθνπλ λα επηηχρνπλ ηξεηο
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θχξηνπο ζηφρνπο α). Ο πξψηνο ζηφρνο είλαη ν επαγγεικαηηθφο θαη αθνξά ζηελ
εθπαίδεπζε γεσγξάθσλ νη νπνίνη ζα απαζρνιεζνχλ ζηνλ δεκφζην, ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα ηεο ρψξαο καο ή ησλ ρσξψλ ηεο Βπξσπατθήο
Έλσζεο ζε εθαξκνγέο γεσγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ραξαθηήξα β). Ο ηξίηνο
ζηφρνο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη αθνξά ζηελ παξαγσγή απνθνίησλ νη νπνίνη ζα
ζηειερψζνπλ ηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη κεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε γηα ηε
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο ζηε ζχγρξνλε θαη επίθαηξε κνξθή ηνπ γ).
Ώπηνί νη ηξεηο ζηφρνη απνηεινχλ ηνπο άμνλεο ζπγθξφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ, ην νπνίν αλαζεσξείηαη θάζε ρξφλν κε ζθνπφ ηε ζπλερή
ελεκέξσζε θαη ηειεηνπνίεζε ηνπ ζην πλεχκα ησλ επξχηεξσλ επηζηεκνληθψλ,
ηερλνινγηθψλ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 200910)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/df49379ca097540398366e1ea06bfe744

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηελ Βθαξκνζκέλε Γεσγξαθία θαη Αηαρείξηζε Υψξνπ, κε ηξεηο
εηδηθεχζεηο: α). Αηαρείξηζε Φπζηθψλ θαη Ώλζξσπνγελψλ Καηαζηξνθψλ β).
Βπξσπατθέο Πνιηηηθέο, ρεδηαζκφο θαη Ώλάπηπμε ηνπ Υψξνπ γ). Γεσπιεξνθνξηθή.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ α). Γεσγξαθία θαη Βθαξκνζκέλε Γεσπιεξνθνξηθή β). Ώλζξσπνγεσγξαθία,
Ώλάπηπμε θαη ρεδηαζκφο ηνπ Υψξνπ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη γεσγξάθνη κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ. ηνπ ηδησηηθνχ
θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα, θαη ζε έλα πνιχ επξχηεξν θάζκα πεξηνρψλ αθφκε.
Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Τπνπξγεία θαη φιεο νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο. Πεξηθεξεηαθέο
δηνηθήζεηο θαη Ννκαξρίεο. Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε (Αήκνη) -Τπεξεζίεο Βπξσπατθήο
Έλσζεο θαη Αηεζλψλ Οξγαληζκψλ. ρνιεία Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο - ΕΒΚ Εδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Βξεπλεηηθά Κέληξα. ηξαηησηηθέο ρνιέο.
ΐηβιηνζήθεο, Κέληξα ηεθκεξίσζεο θαη Τπεξεζίεο Αηαρείξηζεο Αεδνκέλσλ.
ηαηηζηηθέο Τπεξεζίεο. Ώλαπηπμηαθέο εηαηξείεο ηνπηθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ
ραξαθηήξα. Αεκνηηθέο Βπηρεηξήζεηο. Εδησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Μειεηεηηθά
γξαθεία. Με θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Οη γεσγξάθνη κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ
αθφκε ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα πνπ
αζρνινχληαη κε ηε κειέηε ησλ επηζηεκψλ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ ζε θνξείο ηεο
Βιιεληθήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζέκαηα ηεο
εηδηθφηεηάο ηνπο., ζε Αηεζλείο νξγαληζκνχο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Δ
πξφζθαηε έληαμε ησλ Γεσγξάθσλ ζηνλ θιάδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ΠΒ04.05)
θαζηζηά δπλαηή ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ ΏΒΠ θαη ηελ πξφζιεςή
ηνπο σο κφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε. Βπίζεο,
απφ ηελ πεξίνδν 2008-2009 δίλεηαη γηα πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα ζηνπο απνθνίηνπο
ησλ Σκεκάησλ Γεσγξαθίαο λα θάλνπλ αίηεζε γηα έληαμε ζηνπο πίλαθεο ησλ
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αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ, θαη εληάζζνληαη ζηνλ θιάδν ΠΒ04.05 (θαζεγεηέο
Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ θαη ηδηαίηεξα Γεσιφγσλ).

ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΓΔΧΛΟΓΗΑ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
θνπφο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε αλάδεημε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα
αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε δνκή, ηε ζχληαμε θαη ηηο δπλακηθέο
δηαδηθαζίεο ηεο γεο.
Δ έξεπλα απηή απνζθνπεί ζηελ θαηαλφεζε ηεο γέλεζεο θαη ηεο εμέιημεο ηνπ πιαλήηε
καο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ απηψλ γηα ηε ιχζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ,
φπσο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε εθκεηάιιεπζε νξπθηψλ, πξψησλ πιψλ, ππνγείσλ
πδάησλ, θαζψο θαη ε κειέηε θαηλνκέλσλ φπσο νη ζεηζκνί, νη θαηνιηζζήζεηο θ.ά.
1. Σκήκα Γεσινγίαο & Γεσπεξηβάιινληνο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Βζληθφ
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε Ώζελψλ, 15772
Άλσ Ειίζηα. web site: http://www.geol.uoa.gr/
2. Σκήκα Γεσινγίαο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.geo.auth.gr/

3. Σκήκα Γεσινγίαο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Πάηξαο.
Παλεπηζηεκηνχπνιε 26504 Ρίν Πάηξα. web site: http://www.geology.upatras.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γεληθά Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία, Κξπζηαιινγξαθία,
Οξπθηνινγία, εηζκνινγία, ηαηηζηηθή, Πεηξνγελεηηθά Οξπθηά, Πεηξνινγία
Ππξηγελψλ Πεηξσκάησλ, Μεηεσξνινγία, Γεσθπζηθή, Πεηξνινγία Εδεκαηνγελψλ
Πεηξσκάησλ, Πεηξνινγία Μεηακνξθσκέλσλ Πεηξσκάησλ, Παιαηνληνινγία
πνλδπισηψλ, Φπζηθή Γεσγξαθία, Κξπζηαιινδνκή, Φπζηθή ηεο Ληζφζθαηξαο,
Σεθηνληθή Γεσινγία, Τδξνγεσινγία, Εδεκαηνινγία, Γεσινγηθέο Υαξηνγξαθήζεηο,
Νενηεθηνληθή, Δθαηζηεηνινγία, Φπζηθφ θαη Ώλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ,
Γεσηεθηνληθή Βμέιημε ηνπ Βιιεληθνχ Υψξνπ, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πεξηιακβάλεη α). Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα
θαη β). Μαζήκαηα επηινγήο απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ηνκείο. Οη ηνκείο είλαη
Οξπθηνινγίαο θαη Πεηξνινγίαο, Εζηνξηθήο Γεσινγίαο θαη Παιαηνληνινγίαο,
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Γεσγξαθίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Γεσθπζηθήο θαη Γεσζεξκίαο, Οηθνλνκηθήο
Γεσινγίαο θαη Γεσρεκείαο, Απλακηθήο, Σεθηνληθήο θαη Βθαξκνζκέλεο Γεσινγίαο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Ώ.Π.Θ. απνζθνπεί ζηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ
ηθαλψλ λα κειεηνχλ θαη λα θαηαλννχλ θαηλφκελα θαη δηεξγαζίεο ζηε ιηζφζθαηξα θαη
ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο, ηελ πδξφζθαηξα θαη ηελ αηκφζθαηξα, θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπο
κε ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ ζην Γεσινγηθφ ρξφλν. Βπηδηψθεη λα παξέρεη ζε
φινπο ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ηηο βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ Γεσιφγνπ, αιιά, επηπξφζζεηα, παξέρεη ζε θάζε θνηηεηή ηνπ ηε
δπλαηφηεηα λα επεθηείλεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζε κία απφ ηηο επηά (7) ππνρξεσηηθέο
θαηεπζχλζεηο. Οη θαηεπζχλζεηο απηέο δελ έρνπλ απζηεξά δηαθεθξηκέλα φξηα κεηαμχ
ηνπο, θαζφηη κνηξάδνληαη θάπνηα θνηλά καζήκαηα, ελψ παξάιιεια ν θνηηεηήο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα επεθηείλεη ηηο γλψζεηο ηνπ κε επηπιένλ επηινγή καζεκάησλ θαη απφ
άιιεο θαηεπζχλζεηο. Οη ππνρξεσηηθέο θαηεπζχλζεηο είλαη: α). Σεθηνληθή ηξσκαηνγξαθία, β). Δθαξκνζκέλε Γεσινγία, γ). Οξπθηνινγία-Πεηξνινγία, δ).
Koηηαζκαηoιoγία, ε). Γεσθπζηθή, ζη). Μεηεσξνινγία θαη Κιηκαηνινγία θαη ε).
Πεξηβαιινληηθή Γεσγξαθία.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ είλαη νξγαλσκέλν ζε 3
θχθινπο: Ώ θχθινο (Ώ θαη ΐ εμάκελν): ηφρνο ηνπ θχθινπ απηνχ θαηά θχξην ιφγν
είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηα βαζηθά καζήκαηα ηεο ρνιήο
Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ Πιεξνθνξηθή. Σαπηφρξνλα νη θνηηεηέο
εηζάγνληαη ζηαδηαθά ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ Γεσινγηθψλ Βπηζηεκψλ. ΐ‟ θχθινο
(Γ΄, Α΄, Β΄ & η΄ εμάκελα): ηφρνο ηνπ θχθινπ απηνχ είλαη ε ζηαδηαθή εκβάζπλζε
θαη απφθηεζε εκπεηξηψλ ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα θνξκνχ ησλ Γεσινγηθψλ
Βπηζηεκψλ. Σαπηφρξνλα ν θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη καζήκαηα
εμεηδίθεπζεο. Γ‟ θχθινο (Γ΄ & Δ΄ εμάκελα): ηφρνο ηνπ θχθινπ απηνχ είλαη ε
απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ησλ Γεσινγηθψλ
Βπηζηεκψλ. Οη εμεηδηθεχζεηο είλαη: α). Οξπθηέο Πξψηεο Ύιεο, β). Γεληθή,
Θαιάζζηα Γεσινγία θαη Γεσδπλακηθή θαη γ). Δθαξκνζκέλε Γεσινγία θαη
Γεσθπζηθή.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (αθαδ.
έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d1b2837b5769349b9a334efc8baaba829
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dc8cec6ab29974d0d9058b8d929a228d1
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πάηξαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201415)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d1cccbd8311424b3ca4f79f0c57c3bb3c
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
15.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4879534

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
ζηελ Γεσινγία κε θαηεπζχλζεηο: Βθαξκνζκέλε Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία,
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ηξσκαηνγξαθία-Παιαηνληνινγία, Γεσγξαθία θαη Πεξηβάιινλ, Απλακηθή Σεθηνληθή
θαη Βθαξκνζκέλε Γεσινγία, Γεσθπζηθή εηζκνινγία β). Πξφιεςε θαη Αηαρείξηζε
ησλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ γ). Χθεαλνγξαθία δ). Μνπζεηαθέο πνπδέο.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Μεηεσξνινγία θαη Κιηκαηνινγία θαη Ώηκνζθαηξηθφ Πεξηβάιινλ β). Γεσινγία θαη
Γεσπεξηβάιινλ κε εηδηθεχζεηο: Σεθηνληθή θαη ηξσκαηνγξαθία, Βθαξκνζκέλε θαη
Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία, Οξπθηνί πφξνη θαη Πεξηβάιινλ, Γεσθπζηθή, ΠεηξνινγίαΓεσρεκεία, Γεσγξαθία θαη Πεξηβάιινλ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
κε ηίηιν Γεσεπηζηήκεο θαη Πεξηβάιινλ κε θαηεπζχλζεηο: Οξπθηέο Όιεο –
Πεξηβάιινλ, Γεσινγηθέο Αηεξγαζίεο ζηε Ληζφζθαηξα θαη Γεσπεξηβάιινλ,
Βθαξκνζκέλε Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία θαη Γεσθπζηθή, Πεξηβαιινληηθή
Χθεαλνγξαθία, Πεξηβαιινληηθή θαη Θαιάζζηα Γεσρεκεία.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο πηπρηνχρνο Γεσιφγνο κπνξεί λα εξγαζηεί : ζην Ελζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη
Μεηαιιεπηηθψλ Βξεπλψλ (Ε.Γ.Μ.Β.), ζηε Αεκφζηα Βπηρείξεζε Πεηξειαίνπ (ΑΒΠ),
ζην Βζληθφ Κέληξν Θαιάζζησλ Βξεπλψλ (ΒΚΘΒ), ζην Βζληθφ Ώζηεξνζθνπείν, ζην
Ελζηηηνχην Χθεαλνγξαθηθψλ θαη Ώιηεπηηθψλ Βξεπλψλ, ζηε ΑΒΔ, ζην ππνπξγείν
Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο, ζην ΤΠΒ.ΥΧ.ΑΒ., ζην ΒΚΒΦΒ «Αεκφθξηηνο» ζην Ελζηηηνχην
Σερληθήο εηζκνινγίαο θαη Ώληηζεηζκηθψλ Καηαζθεπψλ θαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ
δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, φπσο πνιενδνκηθά γξαθεία, κεηαιιεπηηθέο ή
ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο, εηαηξείεο ηερληθψλ έξγσλ θαη γεσινγηθψλ εξεπλψλ. Ώθφκα,
κπνξεί λα εξγαζηεί σο θαζεγεηήο ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξηηζε. Σέινο, κπνξεί λα εξγαζηεί θαη σο ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο αλαιακβάλνληαο κειέηεο θαη γεσηερληθά έξγα.

ΓΑΟΛΟΓΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ &
ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ
ΓΑΟΛΟΓΗΑ & ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
θνπφο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ έξεπλα, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θαιχηεξε
εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ, ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, θαζψο θαη ζηελ δηαηήξεζε θαη
ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
1. Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ.
ρνιή Βπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Ααζνινγίαο. Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο. Παληαδίδνπ 193, 68200 Οξεζηηάδα. web site: http://www.fmenr.duth.gr/
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2. Σκήκα Γαζνινγίαο & Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο. ρνιή Γεσπνλίαο,
Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.for.auth.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλαγλψξηζε Ξχινπ, Πνηφηεηα Ξχινπ, Υεκηθή Σερλνινγία
Ξχινπ, Ααζηθή Μεραλνινγία, Ααζηθή Βξγαζηνινγία, Ληβαδηθή Οηθνθπζηνινγία,
Οηθνινγία Ληβαδηθνχ Σνπίνπ, ΐηνινγία Άγξηαο Παλίδαο, Αηαηξνθή Γψσλ ζηα
Ληβάδηα, Οηθνινγία Τγξνβηνηφπσλ, Οηθνινγία Ρεφλησλ Τδάησλ, Ααζηθφ
Κηεκαηνιφγην, Ααζηθέο Καηαζθεπέο, Βδαθνκεραληθή θαη Θεκειηψζεηο,
Φπηνηερληθέο Αηεπζεηήζεηο, Φπζηθή Γεσγξαθία, Γεσκνξθνινγία, Πεξηβαιινληηθέο
Αηεπζεηήζεηο Υεηκάξξσλ, Πνηακψλ, Ληκλψλ, Ααζηθή Βθηηκεηηθή θαη Λνγηζηηθή,
Βκπνξηνινγία Ααζηθψλ Πξντφλησλ, Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Βθπαίδεπζε,
Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε, Υαξηνγξάθεζε Ααζηθψλ Βθηάζεσλ, Γεσγξαθηθά
πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ Πεξηβάιινληνο, Ώξσκαηηθά, Φαξκαθεπηηθά &
Μειηζζνηξνθηθά Φπηά, Πξνζηαζία Γελεηηθψλ Ααζηθψλ Πφξσλ, θ.ά.
Σα αλσηέξσ ηκήκαηα επηδηψθνπλ ηελ θαιιηέξγεηα θαη πξναγσγή ηεο Ααζνινγηθήο
επηζηήκεο θαη ηεο επηζηήκεο ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ
θαηεχζπλζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ
ηθαλψλ λα κειεηνχλ, εξεπλνχλ, θαηαλννχλ θαη εθαξκφδνπλ ζχγρξνλεο κεζφδνπο γηα
ηελ αλάπηπμε, βειηίσζε, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ
εθηάζεσλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Δ Ααζνινγία απνηειεί κία επηζηήκε πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ησλ ζεηηθψλ
επηζηεκψλ, φπσο ε Φπζηθή, ηα Μαζεκαηηθά, ε ΐνηαληθή, ε Γσνινγία, ε
Οξπθηνινγία, ε Μεηεσξνινγία θαη ε Υεκεία. κσο ρξεηάδεηαη θαη ηελ ππνζηήξημε
απφ ζεσξεηηθέο επηζηήκεο φπσο ε Οηθνλνκηθή, αιιά θαη εθαξκνζκέλεο, φπσο ε
Σνπνγξαθία. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγεί ην δηθφ ηεο νηθνδφκεκα απφ
παξεκθεξείο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. ε νξηζκέλνπο απφ απηνχο ζπλεξγάδεηαη κε
επηζηήκνλεο άιισλ θιάδσλ θπξίσο κεραληθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνιφγνπο.
Σν ηκήκα ηνπ Α.Π.Θ. πξνζθέξεη πέληε θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: α). Γαζνηερληθψλ
θαη Τδξνλνκηθψλ Έξγσλ β). Γηαρείξηζεο θαη Αλάπηπμεο Φπζηθψλ Πφξσλ γ).
Οηθνινγίαο – Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Γαζηθήο Παξαγσγήο δ).
πγθνκηδήο θαη Σερλνινγίαο Γαζηθψλ Πξντφλησλ ε). Ληβαδνπνλίαο θαη
Θεξακαηνπνλίαο.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη έμη θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: α). πγθνκηδήο θαη
Σερλνινγίαο Γαζηθψλ Πξντφλησλ β). Ληβαδνπνλίαο θαη Άγξηαο Παλίδαο Ηρζπνπνλίαο Γιπθέσλ Τδάησλ γ). Γαζνηερληθψλ θαη Τδξνλνκηθψλ Έξγσλ δ).
ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Φπζηθψλ Πφξσλ ε). Γαζηθήο Παξαγσγήο θαη
Γηαρείξηζεο θαη ζη). Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο.
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Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d78d9cd3f222b4378a929e9879b5713f1
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
12.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4818608

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Α.Π.Θ. πξνζθέξεη

(2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Ώεηθνξηθή Αηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ β). Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή,
Βθπαίδεπζε θαη Βπηθνηλσλία, κε θαηεπζχλζεηο: Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή & Ώλάπηπμε θαη
Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε θαη Βπηθνηλσλία.

Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν Βπηζηήκε
ηεο Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο κε (5) εμεηδηθεχζεηο: α). Ααζηθήο
Παξαγσγήο, Πξνζηαζίαο Ααζψλ, Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο β). Ληβαδνπνλίαο θαη
Άγξηαο Παλίδαο – Ερζπνπνλίαο Γιπθέσλ Τδάησλ γ). ρεδηαζκνχ θαη Ώλάπηπμεο
Φπζηθψλ Πφξσλ δ). Ααζνηερληθψλ θαη Τδξνλνκηθψλ Έξγσλ ε). Ώεηθνξηθή
Αηαρείξηζε θαη Ώμηνπνίεζε Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Ααζνινγίαο θαη
Αηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ζα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο
επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα δξαζηεξηνπνηνχληαη
επαγγεικαηηθά, ηδίσο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:
Βθπφλεζε ή ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε δαζηθψλ κειεηψλ δηαρείξηζεο θαη
πξνζηαζίαο ησλ ρεξζαίσλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ελδηαηηεκάησλ άγξηαο
παλίδαο, θαζψο θαη ησλ κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηερληθά έξγα θαη
δξαζηεξηφηεηεο. ηειέρσζε νκάδσλ πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ ή έξγσλ δηαρείξηζεο
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Αηαρείξηζε, πξνζηαζία, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία: Ααζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ, Πξνζηαηεπφκελσλ Φπζηθψλ Πεξηνρψλ, Ααζηθψλ Φπησξίσλ θαη
Ώλαδαζσηέσλ Πξνγξακκάησλ, Ώζηηθνχ Πξαζίλνπ θαη Υψξσλ Τπαίζξηαο θαη
Ααζηθήο Ώλαςπρήο, Καηαθπγίσλ Θεξακάησλ, Βθηξνθείσλ Θεξακάησλ θαη
Βιεγρφκελσλ Κπλεγεηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Οξεηλψλ ΐνζθνηφπσλ. Βθαξκνγή κεζφδσλ
θαη ηερληθψλ αλφξζσζεο θαη απνθαηάζηαζεο ππνβαζκηζκέλσλ ρεξζαίσλ θπζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ. Βθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ απνγξαθήο θαη
παξαθνινχζεζεο κε ρξήζε Σειεπηζθφπεζεο θαη Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ
Πιεξνθνξηψλ. Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη εθηίκεζεο
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή κεζφδσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αχμεζεο θαη παξαγσγήο
μχινπ, ζπγθνκηδήο θαη νξζνινγηθήο ρξήζεο μχινπ, απφιεςεο δαζηθψλ πξντφλησλ,
επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο απηψλ. Έιεγρνο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο, θαζψο
θαη δηαθίλεζε θαη κεηαπνίεζε ησλ πξντφλησλ (άκεζσλ θαη έκκεζσλ) πνπ παξάγνληαη
απφ ηελ αεηθνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ. Μειέηε
ρεηκαξξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη δηαρείξηζε ιεθαλψλ απνξξνήο. ρεδηαζκφ, κειέηε,
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θαηαζθεπή νξεηλψλ πδξνηερληθψλ έξγσλ. Αηαρείξηζε ρηνληνχ. ρεδηαζκφ, κειέηε,
θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηερληθψλ έξγσλ ππνδνκήο. ρεδηαζκφ θαη εθηέιεζε
Ααζνηερληθψλ έξγσλ. Βθαξκνγή κεζφδσλ θαη ηερληθψλ Βπηρεηξεζηαθήο έξεπλαο,
Πνιηηηθήο θαη Αηνηθεηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ δαζηθψλ πφξσλ.
Βθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ θαη κεζφδσλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ Ααζηθψλ
Ππξθαγηψλ. Βθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ βειηίσζεο δαζνπνληθψλ θαη
ιηβαδνπνληθψλ θπηψλ. ρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εθαξκνζκέλεο
έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα ρεξζαία θπζηθά
νηθνζπζηήκαηα. χκβνπινη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη επφπηεο εθαξκνγήο
δηαηάμεσλ πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη πξνδηαγξαθψλ πεξηβαιινληηθήο
ζπκβαηφηεηαο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηα ρεξζαία θπζηθά νηθνζπζηήκαηα.
ηειέρσζε ππεξεζηψλ ηνπ Αεκνζίνπ θαη Εδησηηθνχ ηνκέα, πνπ ζρεηίδνληαη κε
ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο, αλάπηπμεο θαη γεληθά
δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνζίσλ θαη
ηδησηηθψλ έξγσλ πνπ αθνξνχλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Άζθεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη
ζπκβνπιεπηηθψλ θαζεθφλησλ ζε ζέκαηα θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ πξσηνβάζκηα
θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα.
Υξεζηκνπνίεζε θαη εκπνξία ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ νπζηψλ δαζηθνχ
ελδηαθέξνληνο. Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Ααζνπνλίαο.

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε πξναγσγή ηεο επηζηήκεο ηνπ πεξηβάιινληνο, κε
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηελ
θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα κειεηνχλ, λα εξεπλνχλ (αθαδεκατθή θαη
εθαξκνζκέλε δηδαζθαιία θαη έξεπλα), λα θαηαλννχλ θαη λα εθαξκφδνπλ ζχγρξνλεο
κεζφδνπο γηα ηε βειηίσζε, ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ
αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη ηε γλψζε ρξήζεο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ.
1. Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ. Πνιπηερληθή ρνιή.
Παλεπηζηήκην Πάηξαο. εθέξε 2, 30100, Ώγξίλην. web site:
http://www.env.uoi.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ΐηνινγία, Μαζεκαηηθά, Γεληθή Υεκεία, Φπζηθή, Οηθνλνκία
θαη Πεξηβάιινλ, ΐηνινγία Φπηψλ, Κνηλσλία θαη Πεξηβάιινλ, Βηζαγσγή ζηελ
Οηθνινγία, Πεξηβάιινλ θαη Βπηζηήκε, ηαηηζηηθή, Βηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή
Μεραληθή, Πιεξνθνξηθή, Βηζαγσγή ζηνλ Πεξηβαιινληηθφ ρεδηαζκφ, ΐηνινγία
Γψσλ, Πεξηβαιινληηθή Υεκεία, Φπζηθή Γεσγξαθία, Θεζκνί θαη Ννκνζεζία γηα ην
Πεξηβάιινλ, Υαξηνγξαθία θαη πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, Γεσξγία θαη
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Πεξηβάιινλ, Τδαηηθά Οηθνζπζηήκαηα, Υεξζαία Οηθνζπζηήκαηα, Βδαθνινγία,
Πνζνηηθή Ώλάιπζε Οηθνζπζηεκάησλ, ΐηνινγηθή Πνηθηιφηεηα, Μηθξνβηαθή
Οηθνινγία, Γελεηηθή ησλ Πιεζπζκψλ, Αηαρείξηζε Οηθνζπζηεκάησλ, Μεζνγεηαθνχ
Σχπνπ Οηθνζπζηήκαηα, Οηθνινγηθή Βθηίκεζε Βπηθηλδπλφηεηαο, Οηθνηνμηθνινγία,
ρεδηαζκφο Πξνζηαηεπηέσλ Πεξηνρψλ, ΐηνινγία ηεο Αηαηήξεζεο, Αηαρείξηζε
Οηθνζπζηεκάησλ, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201415)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d0aa29119230740eb9c5b2296bc99bb22

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν Ώεηθνξηθή
Αηαρείξηζε Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ κε θαηεχζπλζε ηεο Αηαηήξεζεο θαη
Αηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ή ζηελ
θαηεχζπλζε ησλ Σερλνινγηψλ Αηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη Πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγνπο κε ηηο
ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη είλαη δπλαηφ λα
απαζρνιεζνχλ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο ηφζν ηνπ δεκνζίνπ, φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα: Βθπαίδεπζε, Έξεπλα, Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη
ελεκέξσζεο, Κπβεξλεηηθνί, κε θπβεξλεηηθνί, Αηεζλείο ή Εδησηηθνί ΦνξείοΟξγαληζκνί ζηελ Βιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, Μειεηεηηθή Καξηέξα, Αηαρείξηζε
Βπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, Οηθνηνπξηζκφο, Βπφπηεο Πεξηβάιινληνο ζην Αεκφζην
Σνκέα, Καηαζθεπή έξγσλ ζην Αεκφζην (Πνιενδνκία, Πεξηθέξεηεο, Ννκαξρίεο) θαη
Εδησηηθφ Σνκέα (Καηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο), ΐηνκεραλίεο θαη εξγνζηάζηα,
Ώλαπηπμηαθέο Βηαηξείεο, Σξάπεδεο, Ώζθαιηζηηθέο Βηαηξείεο, Βηαηξείεο πκβνχισλ
Βπηρεηξήζεσλ, Οηθνλνκηθνί Ώλαιπηέο Πεξηβάιινληνο ζην Αεκφζην θαη ζηνλ Εδησηηθφ
Σνκέα.

ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ
ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΛΗΚΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
Σν Σκήκα έρεη σο απνζηνιή ηελ θαιιηέξγεηα θαη πξναγσγή ηεο επηζηήκεο ησλ
πιηθψλ ηδίσο ζηνπο ηνκείο ησλ κνξηαθψλ πιηθψλ, ησλ βηνυιηθψλ θαη ησλ κηθξν- θαη
λαλν-θαζηθψλ πιηθψλ θαη ηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα κειεηνχλ, εξεπλνχλ
θαη απαζρνινχληαη ζηνπο ηνκείο ησλ ηερλνινγηθψλ θαη βηνταηξηθψλ εθαξκνγψλ, ηνπ
ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο θαη θπζηθνρεκηθνχ ειέγρνπ ησλ πιηθψλ, ηεο εθπαίδεπζεο
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ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηελ έξεπλα ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία ησλ
πξνεγκέλσλ πιηθψλ.
1. Σκήκα Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ.
Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε 71003 Δξάθιεην. web site:
http://www.materials.uoc.gr/

2. Σκήκα Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην
Πάηξαο.
Παλεπηζηεκηνχπνιε,
26504.
Ρίν.
web
site:
http://www.matersci.upatras.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γεσινγία, Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηθή,
Φπζηθή, Βξγαζηήξην Φπζηθήο, Υεκεία, Βπηζηήκε ησλ Τιηθψλ, Βξγαζηήξην ηεο
Βπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ, ΐηνινγία Κπηηάξνπ, Φπζηθνρεκεία, Βξγαζηήξην
Φπζηθνρεκείαο, Θεσξία Πηζαλνηήησλ θαη ηνραζηηθέο Αηαδηθαζίεο, Βηδηθά Θέκαηα
Μεραληθήο, Βηζαγσγή ζηελ Κβαληνκεραληθή, ηνηρεία Μνξηαθήο Φπζηθήο θαη
Κβαληηθήο Υεκείαο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/de7985f55b61e470aaadaafe2e79c25f0
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201415)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d870a77750e7f434ea909eac149699b4d
Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είλαη εθάκηιια θαη αληίζηνηρα κεηαμχ ηνπο.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Οπηηθή θαη ξαζε β). Ναλνηερλνινγία γ). ΐηνυιηθά δ). Βπηζηήκε θαη
Σερλνινγία Τιηθψλ, ζηνπο εμήο ηνκείο: Μαγλεηηθά Τιηθά θαη Οπηνειεθηξνληθή θαη
Πνιπκεξή – Κνιινεηδή Τιηθά.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηελ Βπηζηήκε ησλ Τιηθψλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη είηε σο ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο είηε σο κηζζσηνί ελδεηθηηθά: Με ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, παξαγσγή,
ηππνπνίεζε, πνηνηηθφ έιεγρν, πηζηνπνίεζε θαη εκπνξία πιηθψλ φπσο: α). θεξακηθά,
πνιπκεξή, χαινη, κέηαιια, πγξνθξπζηαιιηθά πιηθά, ζχλζεηα πιηθά, πιηθά
θαηαζθεπψλ, επθπή πιηθά, β). εκηαγψγηκα πιηθά, ππεξαγψγηκα πιηθά, καγλεηηθά
πιηθά, λαλνυιηθά θαη λαλνδνκεκέλα πιηθά, νπηηθά, νπηνειεθηξνληθά, θσηνληθά
πιηθά, πνιπκεξηθά θαη γεληθφηεξα κνξηαθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
ειεθηξνληθή, νπηνειεθηξνληθή θαη ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο γ). βηνυιηθά, βηνζπκβαηά
πιηθά, πιηθά βηνινγηθψλ εθαξκνγψλ θαη άιισλ πιηθψλ κε εθαξκνγέο ζηε
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θαξκαθεπηηθή, νδνληηαηξηθή θαη ηαηξηθή. Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο λννχληαη
ηφζν ζε εξγαζηεξηαθή φζν θαη ζε βηνκεραληθή θιίκαθα θαη πεξηιακβάλνπλ ηε
ζχλζεζε, κνξθνπνίεζε, επεμεξγαζία, ραξαθηεξηζκφ, κνληεινπνίεζε θαη
πξνζνκνίσζε πιηθψλ. ε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο παξαγσγήο
ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, θαη φπνπ ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε λέσλ πξνεγκέλσλ
πιηθψλ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξφνδν ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο θαη
δηαλνκήο ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Χο επηζηήκνλεο ζε νξγαληζκνχο θαη
ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηεο απηνδηνίθεζεο ή ηδησηηθά εξγαζηήξηα πνπ
έρνπλ ηελ επζχλε ηνπ επηζήκνπ ειέγρνπ, αλάπηπμεο θαη ζρεδηαζκνχ πιηθψλ. Χο
επηζηήκνλεο ζε νξγαληζκνχο, εξγαζηήξηα θαη ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηεο
απηνδηνίθεζεο ή ηδησηηθά εξγαζηήξηα πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα
ηελ εγθαηάζηαζε, πηζηνπνίεζε θαη επηζεψξεζε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
πιηθψλ θαη ηε δηαπίζηεπζε εξγαζηεξίσλ κειέηεο πιηθψλ. Χο εθπαηδεπηηθνί ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά γπκλάζηα, ιχθεηα, θξνληηζηήξηα,
δεκφζηα θαη ηδησηηθά Ελζηηηνχηα Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ε.Β.Κ.) θαη Κέληξα
Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Β.Κ.), Κέληξα Βιεπζέξσλ πνπδψλ (Κ.Β..) θαη
ινηπνχο θνξείο δεπηεξνβάζκηαο θαη κεηά − δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηε
δηδαζθαιία καζεκάησλ επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο πιηθψλ, αιιά θαη ινηπψλ
ζρεηηθψλ κε ηα πιηθά καζεκάησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Χο εξεπλεηέο ζε ζέκαηα
Βπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ ζε Παλεπηζηήκηα, Σερλνινγηθά Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα
(Σ.Β.Ε.), εξεπλεηηθά θέληξα, εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, ηδξχκαηα εξεπλψλ θαη ηκήκαηα
έξεπλαο επηρεηξήζεσλ θαη σο πξαγκαηνγλψκνλεο ζπληάζζνληαο ηερληθέο εθζέζεηο θαη
γλσκνδνηήζεηο ζε ζέκαηα Βπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ.

ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε αλάδεημε επηζηεκφλσλ πιεξνθνξηθήο, κε ηδηαίηεξα εθφδηα πνπ
ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα ππνζηεξίδνπλ κε επηηπρία ηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο
πιεξνθνξηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο,
δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ κεζνδνινγηψλ θαη ινγηζκηθνχ γηα
ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ.

1. Σκήκα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην
Κξήηεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε ΐνπηψλ. 70013 Δξάθιεην. web site:
http://www.csd.uoc.gr/

2. Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Βζληθφ
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 15784 Ειίζηα. web
site: http://www.di.uoa.gr/
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3. Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. ρνιή Οηθνλνκίαο, Αηνίθεζεο
θαη Πιεξνθνξηθήο. Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. Σέξκα Καξατζθάθε, 22100,
Σξίπνιε. web site: http://dit.uop.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλψηεξα Μαζεκαηηθά, Γξακκηθή Άιγεβξα, Διεθηξνληθή
Φπζηθή, Ώξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ, Ώζχξκαηα Αίθηπα, Ώζθάιεηα Αηθηχσλ, ΐάζεηο
Αεδνκέλσλ, Διεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε, Πηζαλφηεηεο & ηαηηζηηθή, Πξνεγκέλεο
Σερληθέο
Πξνγξακκαηηζκνχ,
Λνγηθφο-πλαξηεζηαθφο
Πξνγξακκαηηζκφο,
Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Θεσξία Πιεξνθνξίαο – Κσδηθνπνίεζε, Οπηηθέο
Βπηθνηλσλίεο, Οπηηθή Μεηαγσγή, Μνληεινπνίεζε & Πξνζνκνίσζε Τπνινγηζηηθψλ
πζηεκάησλ, Νεπξσληθά Αίθηπα, Σερλεηή Ννεκνζχλε, Φεθηαθά Διεθηξνληθά,
Βθπαηδεπηηθά Πεξηβάιινληα Αηαδηθηχνπ, Αηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2012-13)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d0f2095aff8b1474e996b79f6a0f4750f
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (ηζρχεη
απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d00393cd215704e33bd77acbfa6b56260
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d32b089dc563143b58e175eedc2002b28
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
θαιχπηεη εμίζνπ ηα
αληηθείκελα ηνπ πιηθνχ, ηνπ ινγηζκηθνχ, ησλ εθαξκνγψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ
ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο ζεσξίαο, δίλνληαο ηζφξξνπε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο
απζηεξήο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο λννηξνπίαο ηνπ
κεραληθνχ
θαη
ησλ
ηθαλνηήησλ
ζχλζεζεο,
δεκηνπξγηθφηεηαο,
θαη
επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ εηδηθψλ εξγαζηψλ θαη εξγαζηεξίσλ. Πεξηιακβάλεη
καζήκαηα ζηνπο ηνκείο: Βηζαγσγηθά, Τπφβαζξν (Μαζεκαηηθά, Φπζηθή), πζηήκαηα
Hardware,
Αίθηπα θαη Σειεπηθνηλσλίεο, πζηήκαηα Λνγηζκηθνχ (Software),
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Μεραληθή ξαζε θαη Ρνκπνηηθή, Ώιγνξηζκηθή θαη
Θεσξία Τπνινγηζκνχ θαη Βηδηθέο Βξγαζίεο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ πεξηιακβάλεη
Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Κνξκνχ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, Μαζήκαηα
Καηεπζχλζεσλ: α). Θεσξεηηθήο Πιεξνθνξηθήο β). Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ
θαη Δθαξκνγψλ γ). Δπηθνηλσληψλ θαη Δπεμεξγαζίαο ήκαηνο θαη Βιεχζεξα
Μαζήκαηα επηινγήο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ δηαξζξψλνληαη ζε δχν
θαηεπζχλζεηο, ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ. Ο θνηηεηήο κπνξεί λα
επηιέμεη κία απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη λα
εμεηδηθεπηεί ζε απηήλ επηηπγράλνληαο ζε πεξηζζφηεξα καζήκαηα απηήο ηεο
θαηεχζπλζεο· κπνξεί επίζεο λα επηιέμεη λα κελ εμεηδηθεπηεί ζε θακία θαηεχζπλζε,
νπφηε έρεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηελ επηινγή ησλ καζεκάησλ.
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ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Βπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ θαη β). Πιεξνθνξηθή, ζε ζπλεξγαζία κε ην
Παλεπηζηήκην ηεο Grenoble, ζηνπο εμήο ηνκείο: Θεσξεηηθά Θεκέιηα Βπηζηήκεο ησλ
Τπνινγηζηψλ, πζηήκαηα Τιηθνχ θαη Λνγηζκηθνχ, Αεδνκέλα, Γλψζεηο, πληζηψζεο
Λνγηζκηθνχ θαη Αηεπαθέο, Σειεπηθνηλσλίεο, Αίθηπα Τπνινγηζηψλ θαη Καηαλεκεκέλα
πζηήκαηα, Γξαθηθή, Τπνινγηζηηθή φξαζε θαη Ρνκπνηηθή.
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ εμήο ηνκείο:
α). Τπνινγηζηηθή Βπηζηήκε β).
Πξνεγκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γ).
Σερλνινγία πζηεκάησλ Τπνινγηζηψλ δ). πζηήκαηα Βπηθνηλσληψλ θαη Αίθηπα ε).
Βπεμεξγαζία ήκαηνο γηα Βπηθνηλσλίεο θαη Πνιπκέζα ζη). Νέεο Σερλνινγίεο
Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Βπηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, κε
θαηεπζχλζεηο: Πξνεγκέλα ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα θαη δίθηπα θαη Σερλνινγίεο
αηρκήο θαη εξεπλεηηθά ζέκαηα ππνινγηζηψλ β). ρεδίαζε Αηαζηεκηθψλ πζηεκάησλ
(Space Systems Design).

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ κε βάζε ηηο γεληθέο θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο
επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο,
δηαζέηνπλ γλσζηηθφ ππφβαζξν ζπλαθέο κε ην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ γηα ηε
ζπγθέληξσζε, ηαμηλφκεζε, επεμεξγαζία θαη κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο, θαη έρνπλ
ηελ ηθαλφηεηα λα αζρνιεζνχλ ελδεηθηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο κειέηε, ζρεδίαζε,
αλάιπζε, πινπνίεζε, εγθαηάζηαζε, επίβιεςε, ιεηηνπξγία, αμηνιφγεζε, δηελέξγεηα
πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη πηζηνπνίεζε ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο: α). ηνπ πιηθνχ
θαη ινγηζκηθνχ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ β). ηεο πιεξνθνξηθήο γ). ησλ
ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ επηθνηλσληψλ, ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη
εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ θαη δ). ησλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ, γξαθηθψλ,
επεμεξγαζίαο ζεκάησλ, επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη επεμεξγαζίαο νκηιίαο.
Καζψο επίζεο: α). ηε δηδαζθαιία ζε Παλεπηζηεκηαθά θαη Σερλνινγηθά Βθπαηδεπηηθά
Εδξχκαηα, ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε, δεκφζηα θαη ηδησηηθή, ζε ζεσξεηηθφ, ηερλνινγηθφ θαη εθαξκνζκέλν
επίπεδν ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ β).
ηελ έξεπλα ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά εξεπλεηηθά θέληξα γ). ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ
ζε νξγαληθέο κνλάδεο πιεξνθνξηθήο, δηθηχσλ, κεραλνξγάλσζεο θαη ηερληθψλ
ππεξεζηψλ ππνπξγείσλ, δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, ππεξεζηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζε
επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζηνλ ηξαπεδηθφ, αζθαιηζηηθφ, ηαηξηθφ
ηνκέα, ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζηηο εηαηξείεο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο
νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ζηηο κεηαθνξέο, ηε λαπηηιία, ηνλ ηνπξηζκφ, ζε εηαηξείεο
ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ θαη εηαηξείεο πςειήο ηερλνινγίαο.

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 148

ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ (2 ηκήκαηα)
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 50

ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΘΑΛΑΑ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ, ηθαλψλ λα
αζρνιεζνχλ κε νηθνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, ζρεηηθέο κε ηνλ ζαιάζζην
ρψξν, ηηο ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο παξάθηηεο θαηαζθεπέο. Βπηπιένλ νη
θνηηεηέο απνθηνχλ γλψζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη λνκνζεζίαο, ζρεηηθέο κε
ηηο ζαιάζζηεο θαη παξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο θπζηθέο,
ρεκηθέο, βηνινγηθέο θαη γεσινγηθέο δηεξγαζίεο.
1. Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο. ρνιή Πεξηβάιινληνο. Παλεπηζηήκην
Ώηγαίνπ.
Λφθνο
Παλεπηζηεκίνπ
81100
Μπηηιήλε.
web
site:
http://www.mar.aegean.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γεληθή Υεκεία, ΐηνινγία, Βηζαγσγή ζηηο Γεσεπηζηήκεο ,
Βηζαγσγή ζηηο Θαιάζζηεο Βπηζηήκεο, Θαιάζζηα ΐηνινγία, Ώλαιπηηθή Υεκεία,
Φπζηθή, Γξακκηθή Άιγεβξα θαη Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο, ηαηηζηηθή, Θαιάζζηα
Οηθνινγία, Υεκηθή Χθεαλνγξαθία, Φπζηθή ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο,
ΐηνπνηθηιφηεηα, Παξάθηηα Γεσινγία, Πνιπδηάζηαηε ηαηηζηηθή Ώλάιπζε,
Εδεκαηνινγία, Φπζηθή Χθεαλνγξαθία, Θαιάζζηα Πεξηβαιινληηθή Γεσρεκεία,
Φπζηθή ηεο Ώηκφζθαηξαο, Θαιάζζηα Μεηεσξνινγία θαη Κιηκαηνινγία,
Τδαηνθαιιηέξγεηεο, Βηζαγσγή ζηελ Θαιάζζηα ΐηνηερλνινγία, Γεσγξαθηθά
πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, Μνληέια Πξνζνκνίσζεο, Τδαηηθή Σνμηθνινγία,
Θαιάζζηα Κπκαηηθή, Θαιάζζηνη Οξπθηνί Πφξνη, Ώιηεπηηθή ΐηνινγία, Μηθξνβηαθή
Οηθνινγία, Απλακηθή Θαιαζζίσλ Οηθνζπζηεκάησλ, Θαιάζζηα Οπηηθή θαη
Σειεπηζθφπεζε,
Βπηρεηξεζηαθή
Χθεαλνγξαθία,
Αηαρείξηζε
Μνλάδσλ
Τδαηνθαιιηέξγεηαο, Τθάικπξα Οηθνζπζηήκαηα, Θαιάζζηα Οξγαληθή Υεκεία,
Θαιάζζηα Ρχπαλζε, Ώιηεπηηθή Αηαρείξηζε, Παξάθηηα Μεραληθή, Αηαρείξηζε
Παξάθηηαο Γψλεο, Αίθαην Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο, Θεσξία θαη Πξαθηηθή
Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ, θ.ά.
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Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201314)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/daf5782cc9e4048d0aa85b486b3bb1749

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Οινθιεξσκέλε
Αηαρείξηζε Παξάθηησλ Πεξηνρψλ β). Αηαηήξεζε ηεο ΐηνπνηθηιφηεηαο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Βπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο
Πεξηβαιινληνιφγνη θαη σο Ερζπνιφγνη. Δ εμεηδίθεπζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο
επηζηήκνλεο ηεο ζάιαζζαο ηνπο επηηξέπεη επίζεο λα απαζρνιεζνχλ ζε εξεπλεηηθά
θέληξα θαη παλεπηζηήκηα. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ ζε επηρεηξήζεηο θαη κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο (ηρζπνθαιιηέξγεηεο
θαη νζηξαθνθαιιηέξγεηεο), ζε εηαηξείεο πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ, ζαιαζζίσλ θαη
παξάθηησλ θαηαζθεπψλ, εθκεηάιιεπζεο ππνζαιάζζησλ νξπθηψλ πφξσλ, εθαξκνγψλ
Σειεπηζθφπεζεο θαη Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ζε
εξγαζηήξηα πεξηβαιινληηθήο κηθξνβηνινγίαο (εξγαζηήξηα ειέγρνπ πνηφηεηαο λεξψλ
ΟΣΏ, ηδησηηθά εξγαζηήξηα θ.ά.).

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ & ΦΤΗΚΧΝ
ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ
θνπφο ηεο ρνιήο είλαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ δηπισκαηνχρσλ γηα ηελ
απαζρφιεζή ηνπο ζε ππεξεζίεο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ Εδησηηθνχ θαη Αεκφζηνπ Σνκέα.
Σν πξφγξακκά ηεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο εθαξκνγέο, ρσξίο απηφ λα είλαη ζε
βάξνο κηαο άξηηαο επηζηεκνληθήο θπζηνγλσκίαο. Οη δηπισκαηνχρνη ηεο ρνιήο
εθνδηάδνληαη κε ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ α). λα αμηνπνηεζνχλ σο
εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ζε Βξεπλεηηθά Κέληξα θαη ΏΒΕ β). λα ζηειερψζνπλ ηκήκαηα
έξεπλαο, ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο βηνκεραληψλ, εηαηξεηψλ θαη ηξαπεδψλ γ). λα
εξγαζηνχλ σο ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ ηνπ Αεκφζηνπ ή Εδησηηθνχ Σνκέα γηα
αλάιπζε θαη αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ, ιήςε απνθάζεσλ θαη νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο
δ). λα ζπκβάινπλ ζηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο
θπζηθήο, ηφζν απφ ηε ζθνπηά ηεο κεζνδνινγίαο, φζν θαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ
εμνπιηζκνχ ζε φξγαλα ζηνλ επξχηεξν Σνκέα ηεο Τγείαο θαη ε). λα εξγαζηνχλ σο
εθπαηδεπηηθνί ζηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε.
1. ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ & Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Βζληθφ
Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Δξψσλ Πνιπηερλείνπ 9, 15773 Ώζήλα. web site:
http://semfe.ntua.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
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Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Κνηλά καζήκαηα Α θαη Β έηνπο : Μαζεκαηηθή Ώλάιπζε,
Ώλαιπηηθή Γεσκεηξία θαη Γξακκηθή Άιγεβξα, Φπζηθή (Μεραληθή) θαη Βξγαζηήξην,
Μεραληθή (ηαηηθή), Βηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ, Γεσκεηξηθέο Σερληθέο
ρεδίαζεο, Γξακκηθή Άιγεβξα θαη Βθαξκνγέο, Φπζηθή (Διεθηξνκαγλεηηζκφο),
Βξγαζηεξηαθή Φπζηθή, ρεδίαζε ‐ Ώλάπηπμε Βθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο, Λνγηζκηθφ
γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Φπζηθή, Βηδηθή Θεσξία ηεο ρεηηθφηεηαο, Εζηνξία
Οηθνλνκηθψλ Θεσξηψλ, Βηζαγσγή ζηελ Εζηνξία ησλ Βπηζηεκψλ θαη ηεο Σερλνινγίαο,
Μηγαδηθή Ώλάιπζε, Βηζαγσγή ζηηο Μεξηθέο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο, Βθαξκνζκέλε
ηαηηζηηθή, Φπζηθή IV (Κβαληνκεραληθή), Κηλεκαηηθή θαη Απλακηθή,
Πξνγξακκαηηζκφο κε Βθαξκνγέο ζηελ Βπηζηήκε ηνπ Μεραληθνχ, Φηινζνθία ηεο
Βπηζηήκεο, Κνηλσληνινγία ηεο Βπηζηήκεο, Οηθνλνκηθή Ώλάιπζε, ΐειηηζηνπνίεζε,
θ.ά.
Καηεχζπλζε ηνπ Μαζεκαηηθνχ Δθαξκνγψλ: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε, Μαζεκαηηθή
ηαηηζηηθή, Μεξηθέο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο, Ώλάιπζε Πηλάθσλ & Βθαξκνγέο,
ηνραζηηθέο Ώλειίμεηο, Ανκέο Αεδνκέλσλ, Ώπηφκαηα θαη Σππηθέο Γξακκαηηθέο,
Θεσξία Βιαζηηθφηεηαο, Ρεπζηνκεραληθή, Μεραληθή Καηαζθεπψλ, Ώξρέο Αηδαθηηθήο
Μεζνδνινγίαο –Αηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ, Ώλάιπζε Υξνλνζεηξψλ,
Οηθνλνκεηξία, Ώμηνπηζηία πζηεκάησλ, Θεσξία Γξαθεκάησλ, Ώιγνξηζκηθή
Γεσκεηξία, Μαζεκαηηθή Λνγηθή, Τπνινγηζηηθή Μεραληθή, Μεραληθή πδεπγκέλσλ
Πεδίσλ, Μεραληθή Θξαχζεσλ, Μαζεκαηηθή Πξνζνκνίσζε ζηελ Μεραληθή,
Βκβηνκεραληθή ηνπ Μπνζθειεηηθνχ, Μηγαδηθή Ώλάιπζε, Μνληέια Τπνινγηζκνχ,
Βηδηθά Θέκαηα Αηαθξηηψλ Μαζεκαηηθψλ, Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Βθπαίδεπζε, θ.ά.
Καηεχζπλζε ηνπ Φπζηθνχ Δθαξκνγψλ: Διεθηξνκαγλεηηζκφο, Κβαληνκεραληθή,
ηαηηζηηθή Φπζηθή, Οπηηθή θαη Βξγαζηήξην, Βξγαζηήξηα χγρξνλεο Φπζηθήο,
Ρεπζηνκεραληθή, Ώηνκηθή θαη Μνξηαθή Φπζηθή, Φπζηθή πκππθλσκέλεο Όιεο,
Φπζηθή θαη Σερλνινγία ησλ Λέτδεξ, ΐηνθπζηθή, Ππξεληθή Φπζηθή, ηνηρεηψδε
σκαηίδηα, Βπηζηήκε ησλ Τιηθψλ, Πεηξακαηηθή Ώληνρή ησλ Τιηθψλ, Απλακηθή
πζηεκάησλ θαη Σαιαληψζεηο, Οινθιεξσηηθέο Βμηζψζεηο θαη Βθαξκνγέο,
Ώλαιπηηθή Μεραληθή, Υεκεία ηεξεάο Καηάζηαζεο, Φηινζνθία ηεο Φπζηθήο,
Ππξεληθή Φπζηθή θαη Βθαξκνγέο, Φπζηθή ησλ Μηθξνειεθηξνληθψλ Αηαηάμεσλ,
Πνιπκεξή θαη Ναλνζχλζεηα Τιηθά, Μεραληθή Καηαζθεπψλ, Διεθηξνκαγλεηηθά
Πεδία, Ππξεληθή Σερλνινγία, Βθαξκνγέο Λέηδεξ ζηε ΐηνταηξηθή, Μηθξνζπζηήκαηα
θαη Ναλνηερλνινγία, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ πξνβιέπεη ζηα πξψηα 2 έηε (4 εμάκελα) θνηλά καζήκαηα
θαη ελ ζπλερεία επηινγή κεηαμχ δχν θαηεπζχλζεσλ: α). Καηεχζπλζε ηνπ
Μαζεκαηηθνχ Δθαξκνγψλ κε ηηο παξαθάησ Ρνέο: 1. Βθαξκνζκέλε Ώλάιπζε. 2.
ηαηηζηηθή 3. Μαζεκαηηθά Πιεξνθνξηθήο 4. Βθαξκνζκέλε Μεραληθή –
Τπνινγηζηηθή Πξνζνκνίσζε β). Καηεχζπλζε ηνπ Φπζηθνχ Δθαξκνγψλ κε ηηο
παξαθάησ Ρνέο: 1. Τπνινγηζηηθή θαη Θεσξεηηθή Φπζηθή 2. Ππξεληθή Φπζηθή θαη
ηνηρεηψδε σκαηίδηα 3. Οπηνειεθηξνληθή θαη Λέηδεξ 4. Πξνεγκέλα Σερλνινγηθά
Τιηθά 5. Μεραληθή ησλ Τιηθψλ. Κάζε θνηηεηήο ππνρξενχηαη ζηελ επηινγή δχν εθ
ησλ ξνψλ ηεο Καηεχζπλζεο πνπ έρεη επηιέμεη.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2012-13)
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http://myfiles.sch.gr/server/get/d78891373849b4f8ab7aa7a61c7f6d2e6

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ ζρνιή

πξνζθέξεη (5) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Μαζεκαηηθή
Πξνηππνπνίεζε ζε χγρξνλεο Σερλνινγίεο θαη ηελ Οηθνλνκία β). Φπζηθή θαη Σερλνινγηθέο
Βθαξκνγέο γ). Μηθξνζπζηήκαηα θαη Ναλνδηαηάμεηο δ). Βθαξκνζκέλε Μεραληθή ε).
Βθαξκνζκέλεο Μαζεκαηηθέο Βπηζηήκεο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Με ηελ Καηεχζπλζε ηνπ Μαζεκαηηθνχ Βθαξκνγψλ κπνξεί θαλείο λα εξγαζηεί ζηε
δεκφζηα δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αθνχ δψζεη εμεηάζεηο ζηνλ εηδηθφ δηαγσληζκφ
ηνπ ΏΒΠ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ πξνεηνηκάδεηαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ
θιάδν, παξαθνινπζψληαο καζήκαηα Αηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη άιια
παηδαγσγηθά καζήκαηα. Βπίζεο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε ηνκείο φπσο ε ζηαηηζηηθή,
ε κεραλνξγάλσζε θη ε πιεξνθνξηθή, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ειπίδεο γηα επαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε ηφζν ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο (αζθαιηζηηθέο θ.ιπ.) φζν θαη ζε δεκφζηεο
ππεξεζίεο. Βπίζεο, ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε
(θξνληηζηήξηα, ηδηαίηεξα καζήκαηα θ.ιπ.).
Με ηελ Καηεχζπλζε ηνπ Φπζηθνχ Δθαξκνγψλ έρεη δπλαηφηεηεο θαη επηινγέο
απαζρφιεζεο πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή Φπζηθή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
θαη ησλ θξνληηζηεξίσλ. πγθεθξηκέλα, ν θπζηθφο πνπ έρεη ελδηαθέξνληα θαη θιίζε
πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ κεραληθνχ κπνξεί λα γίλεη κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ελφο
ή δχν εηψλ ζχγρξνλνο κεραληθφο ζε θαίξηνπο ηνκείο, φπσο νη ηειεπηθνηλσλίεο, ε
ειεθηξνληθή, ηα λέα πιηθά, νη ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο, ην πεξηβάιινλ θη ε ηαηξηθή
ηερλνινγία.
Βπίζεο, έπεηηα απφ κνλνεηείο ή δηεηείο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, πξνζθέξεηαη ζηνλ
ελδηαθεξφκελν ε δπλαηφηεηα εθηφο ησλ παξαπάλσ λα εμεηδηθεπηεί ζε ηνκείο φπσο ε
Μηθξνειεθηξνληθή, ε Οπηνειεθηξνληθή, ηα Λέηδεξ, ε Εαηξηθή Σερλνινγία, ε
Τπνινγηζηηθή Βπηζηήκε θαη Πξνζνκνηψζεηο. Μπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε ηνκείο
θαηλνκεληθά άζρεηνπο κε ηε θπζηθή, φπσο είλαη ε επηζηεκνληθή θαη ηερληθή
δεκνζηνγξαθία, ε αλάιπζε νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ, ε επίιπζε πεξίπινθσλ
ππνινγηζηηθψλ ζεκάησλ θ.ά. Βπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο ζε παλεπηζηήκην ή εξεπλεηηθφ θέληξν.
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ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ
ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
Σα ηκήκαηα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ζθνπφ έρνπλ λα
αλαδείμνπλ επηζηήκνλεο ηθαλνχο λα αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή
Αηθηχσλ θαη πζηεκάησλ Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Διεθηξνληθψλ πζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ, πζηεκάησλ Ώπηνκάηνπ Βιέγρνπ, θαζψο
επίζεο θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ γηα απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία
πιεξνθνξίαο.
1. ρνιή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ. Βζληθφ
Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Δξψσλ Πνιπηερλείνπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε
Γσγξάθνπ 15780 Ώζήλα. web site: http://www.ece.ntua.gr/
2. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ.
Πνιπηερληθή
ρνιή.
Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο.
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web site: http://ee.auth.gr/
3. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ.
Πνιπηερληθή ρνιή. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Γθιαβάλε 37 θαη 28εο
Οθησβξίνπ 38221. ΐφινο. web site: http://www.inf.uth.gr
4. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ.
Πνιπηερληθή ρνιή. Αεκνθξίηεην Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε
Ξάλζεο – Κηκκέξηα, 67100 Ξάλζε. web site: http://www.ee.duth.gr/
5. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ.
Πνιπηερληθή ρνιή. Παλεπηζηήκην Πάηξαο. Παλεπηζηεκηνχπνιε 26500,
Πάηξα. web site: http://www.ece.upatras.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Λνγηζκφο, Φπζηθή, Γξακκηθή Άιγεβξα, Πξνγξακκαηηζκφο,
Σερληθφ ρέδην, Διεθηξηθά Κπθιψκαηα, Θεσξία Πηζαλνηήησλ θαη ηαηηζηηθή,
Βθαξκνζκέλε Θεξκνδπλακηθή, Διεθηξνκαγλεηηθφ Πεδίν, Διεθηξνληθή, Διεθηξηθά
Κπθιψκαηα, Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο, Διεθηξνινγηθά Τιηθά, Φεθηαθά πζηήκαηα,
Βλεξγεηαθή Σερλνινγία, Διεθηξνκαγλεηηθφ Πεδίν, Διεθηξηθέο Μεηξήζεηο,
πζηήκαηα Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο, Διεθηξηθέο Μεραλέο, Ώξρηηεθηνληθή
Τπνινγηζηψλ, Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, ηαζκνί Παξαγσγήο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο,
Τςειέο Σάζεηο, Διεθηξνληθά Εζρχνο, Βπθπή πζηήκαηα Ρνκπφη, ΐάζεηο Αεδνκέλσλ,
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ΐηνκεραληθή Πιεξνθνξηθή, ρεδίαζε πζηεκάησλ VLSI, Βηδηθέο Ώξρηηεθηνληθέο
Τπνινγηζηψλ, Φεθηαθά Φίιηξα, Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα, πζηήκαηα
Μηθξνυπνινγηζηψλ, Φεθηαθή Βπεμεξγαζία ήκαηνο, πζηήκαηα Πνιπκέζσλ θαη
Βηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα, Ώζχξκαηνο Σειεπηθνηλσλία, ΐηνταηξηθή Σερλνινγία,
Κηλεηή Ραδηνεπηθνηλσλία, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Β.Μ.Π. επηηξέπεη επξχ θάζκα επηινγήο καζεκάησλ
εκβάζπλζεο. Αεδνκέλνπ φκσο φηη ε ρνιή ρνξεγεί εληαίν ηίηιν ζπνπδψλ, φινη νη
θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα απνθηήζνπλ έλαλ ειάρηζην ππξήλα βαζηθψλ γλψζεσλ ζε
φιεο ηηο κείδνλεο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηνπ θιάδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε πξψησλ
θνηλψλ εμακήλσλ. ηε ζπλέρεηα, γηα ηα εμάκελα 6ν κέρξη θαη 9ν, ην πξφγξακκα
ζπνπδψλ είλαη δνκεκέλν ζε ξνέο εκβάζπλζεο πνπ είλαη ζχλνια καζεκάησλ ηα νπνία
ζπγθξνηνχλ κία επξχηεξε επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή ελφηεηα. Οη ξνέο
εκβάζπλζεο είλαη: 1. Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα, 2. Λνγηζκηθφ Ζ/Τ, 3.
Ζιεθηξνληθή - Κπθιψκαηα – Τιηθά, 4. Δπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ,
5. Κχκαηα θαη Σειεπηθνηλσλίεο, ήκαηα, 6. Έιεγρνο θαη Ρνκπνηηθή, 7.
Ζιεθηξηθέο Μεραλέο, Τςειέο Σάζεηο θαη Βηνκεραληθέο Γηαηάμεηο, 8. πζηήκαηα
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, 9. Γηνίθεζε θαη Απφθαζε, 10. Βηνταηξηθή, 11. Φπζηθή,
12. Μαζεκαηηθά.
χκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Ώ.Π.Θ. νη θνηηεηέο επηιέγνπλ
ζην 6ν εμάκελν έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ θχθινπο ζπνπδψλ: α). Δλεξγεηαθφ β).
Ζιεθηξνληθήο θαη Τπνινγηζηψλ γ). Σειεπηθνηλσληψλ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο έρεη ζρεδηαζηεί,
έηζη ψζηε λα παξέρεη γλψζεηο ζε φιν ην θάζκα ησλ ηερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο,
ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο Βλέξγεηαο, δίλνληαο παξάιιεια ζηνπο θνηηεηέο ηελ
δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ κε επειημία ηα καζήκαηα ησλ Σνκέσλ ζηνπο νπνίνπο
επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε. Οη Γλσζηηθνί Σνκείο ηνπ
Σκήκαηνο είλαη νη αθφινπζνη: α). Δθαξκνγψλ θαη Θεκειηψζεσλ ηεο Δπηζηήκεο
ησλ Τπνινγηζηψλ β). Σερλνινγηψλ Λνγηζκηθνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ γ). Τιηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθήο Τπνινγηζηψλ δ). εκάησλ,
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ε). Δλέξγεηαο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο πεξηέρεη θνηλά
καζήκαηα ζηα πξψηα 5 εμάκελα θη αλαθέξεηαη σο Πξφγξακκα Κνξκνχ ή Bαζηθφο
Kχθινο πνπδψλ. Ώπφ ην 7ν εμάκελν νη θνηηεηέο θαηαηάζζνληαη ζηηο Καηεπζχλζεηο
πνπδψλ Βμεηδίθεπζεο, δειαδή επηιέγνπλ ηελ Καηεχζπλζε πνπδψλ πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ. Οη Καηεπζχλζεηο πνπδψλ Βμεηδίθεπζεο είλαη ηξεηο: ε Καηεχζπλζε
πνπδψλ ηνπ Δλεξγεηαθνχ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ, ε Καηεχζπλζε πνπδψλ ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ Ζιεθηξνιφγνπ Mεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ θαη ε
Καηεχζπλζε πνπδψλ ηνπ Σειεπηθνηλσληαθνχ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πεξηέρεη θνηλά
καζήκαηα ζηα πξψηα 6 εμάκελα. ην 7ν εμάκελν ζπνπδψλ νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο
ππνρξενχληαη κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο λα επηιέμνπλ έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
Κχθινπο πνπδψλ: α). Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο β).
πζηεκάησλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο γ). Ζιεθηξνληθήο θαη Τπνινγηζηψλ δ).
πζηεκάησλ θαη Απηνκάηνπ Διέγρνπ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (αθαδ. έηνο 2015-16)
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 http://myfiles.sch.gr/server/get/d73683944bdc449e0bfad2c82f5c5537c
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (αθαδ. έηνο 201516)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d54c144a5348d414fa4df249da402b702
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d59de78df176f438aa3c3650e41898000
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
12.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4816732
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (2014)
 https://www.youtube.com/watch?v=gA0uO9rU-XA

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ ρνιή ηνπ Β.Μ.Π. πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Παξαγσγή
θαη Αηαρείξηζε Βλέξγεηαο β). Σερλννηθνλνκηθά πζηήκαηα κε θαηεπζχλζεηο: Αηνίθεζε
Σερλνινγηθψλ πζηεκάησλ θαη Αηνίθεζε πζηεκάησλ.

Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά (δηαηκεκαηηθά) πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Πξνεγκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ θαη Βπηθνηλσληψλ, β). Σερλνινγία
Πξνεγκέλσλ Τιηθψλ, γ). Εαηξηθή Πιεξνθνξηθή, δ). Πξνζηαζία, πληήξεζε θαη
Ώπνθαηάζηαζε Έξγσλ Πνιηηηζκνχ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ β).
Βθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή.

Σν ηκήκα ηνπ Α.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε (3)
θαηεπζχλζεηο: α). Σερλνινγίεο πζηεκάησλ Μηθξνειεθηξνληθήο θαη Πιεξνθνξηθήο,
β). Σερλνινγίεο πζηεκάησλ Βπηθνηλσληψλ θαη Ανξπθνξηθψλ Σειεπηθνηλσληψλ, θαη
γ). Σερλνινγίεο πζηεκάησλ Βλέξγεηαο θαη Ώλαλεψζηκσλ Βλεξγεηαθψλ Πεγψλ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Καηαλεκεκέλε πξάζηλε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη νη πξνεγκέλεο
δηθηπαθέο ππνδνκέο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ νηθνλνκία ηεο β). ΐηνταηξηθή
Μεραληθή / Biomedical Engineering γ). Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Τιηθνχ θαη
Λνγηζκηθνχ δ). πζηήκαηα Βπεμεξγαζίαο εκάησλ θαη Βπηθνηλσληψλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο Διεθηξνιφγνο Mεραληθφο & Μεραληθφο Δ/Τ κπνξεί λα απαζρνιεζεί
αλαιακβάλνληαο ηε κειέηε, θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ζε
βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο θαηαζθεπήο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ,
θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθήο εηαηξία ή νξγαληζκφ πνπ δηαζέηεη ζπζηήκαηα
ππνινγηζηψλ,
απηφκαηνπ
ειέγρνπ
θαη
ηειεπηθνηλσληαθψλ
ζπζθεπψλ.
Βπίζεο, κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο θαη κεραλνγξάθεζεο, λα
δξαζηεξηνπνηεζεί σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ή λα αθνινπζήζεη ηελ εθπαίδεπζε,
κεηά απφ παηδαγσγηθέο ζπνπδέο.
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Οη Αηπισκαηνχρνη Διεθηξνιφγνη Μεραληθνί & Μεραληθνί Δ/Τ κε βάζε ηηο γεληθέο
θαη εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ ηνπο, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αζρνιεζνχλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ
θαιχπηνπλ ηνπο θάησζη ηνκείο:
α). ηε κειέηε, ηε ζρεδίαζε, ηελ αλάιπζε, ηελ θαηαζθεπή, ηελ επίβιεςε θαηαζθεπήο
θαη ιεηηνπξγίαο, ηελ αμηνιφγεζε, ηε ζπληήξεζε, ηε δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο
θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηήξεζεο πξνηχπσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη ζηηο πάζεο
θχζεσο εθαξκνγέο ηνπο ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο: ησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ,
ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ
απηνκαηηζκνχ, επεμεξγαζίαο ζεκάησλ, επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη ήρνπ, επεμεξγαζίαο
νκηιίαο, γξαθηθψλ, θ.ι.π
β). ηε δηδαζθαιία ζε Παλεπηζηεκηαθά θαη Σερλνινγηθά Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα, ηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, δεκφζηα
θαη ηδησηηθή, ζε ζεσξεηηθφ, ηερλνινγηθφ θαη εθαξκνζκέλν επίπεδν ζηνπο παξαθάησ
επηζηεκνληθνχο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο: ηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ησλ
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ
επηθνηλσληψλ, ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ θαη ησλ
ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ, γξαθηθψλ, επεμεξγαζίαο ζεκάησλ, επεμεξγαζίαο
εηθφλαο θαη επεμεξγαζίαο νκηιίαο.
γ). ηελ έξεπλα ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά Βξεπλεηηθά Κέληξα ζηνπο πξναλαθεξζέληεο
επηζηεκνληθνχο ηνκείο,
δ) ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο πιεξνθνξηθήο, δηθηχσλ,
κεραλνξγάλσζεο θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ ππνπξγείσλ, δεκνζίσλ νξγαληζκψλ,
ππεξεζηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζε επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζηνλ
ηξαπεδηθφ, αζθαιηζηηθφ, ηαηξηθφ ηνκέα, ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζηηο εηαηξείεο
παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ζηηο κεηαθνξέο, ηε λαπηηιία,
ηνλ ηνπξηζκφ, ζε εηαηξείεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ θαη εηαηξείεο πςειήο
ηερλνινγίαο..
Πην αλαιπηηθά κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ σο ζηειέρε ζε θάζε είδνπο επηρεηξήζεηο
θαη νξγαληζκνχο, ελψ πνιινί επηιέγνπλ λα εξγαζηνχλ ζαλ ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
Σππηθέο πεξηνρέο απαζρφιεζεο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ειεθηξηθή
ελέξγεηα, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηε βηνκεραλία
ινγηζκηθνχ, ηηο ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, ηνπο
απηνκαηηζκνχο, ηελ ειεθηξνληθή, ηηο θηηξηαθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ.
Τπάξρεη έληνλε δήηεζε απνθνίησλ ηεο ρνιήο, ηφζν απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο θαη
νξγαληζκνχο, φζν θαη απφ Βιιεληθά θαη μέλα Παλεπηζηήκηα γηα κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο, ελψ ε αλεξγία ζηνλ θιάδν είλαη ζήκεξα κεδεληθή.
Βπηπιένλ, νη επαλαζηαηηθέο κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη απηή ηελ επνρή ηφζν ζην
ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ζηελ Εαηξηθή
Πιεξνθνξηθή, φζν θαη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο αγνξάο θαη ησλ ζπζηεκάησλ
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αλνίγνπλ ζπλερψο λέεο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο γηα ηνπο
κειινληηθνχο απνθνίηνπο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ.
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ
ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ
θνπφο ηεο ζρνιήο Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ είλαη ε
εθπαίδεπζε θαη πςειή ηερληθή θαηάξηηζε κεραληθψλ ζε ζέµαηα ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο πνπ εληνπίδνληαη ζηα πεδία ηεο ειεθηξνληθήο, ησλ ζπζηεµάησλ
απηνµάηνπ ειέγρνπ, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Δ ζρνιή επηδηψθεη
λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα
θαηαιαβαίλνπλ ζε βάζνο ηηο ζεµειηψδεηο αξρέο ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζε φινπο ηνπο
παξαπάλσ ηνµείο, ψζηε λα µπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ηεο ξαγδαία
εμειηζζφµελεο δηεζλψο ηερλνινγίαο.
1. ρνιή Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ. Πνιπηερλείν
Κξήηεο. Πνιπηερλεηνχπνιε 73100 Υαληά. web site: http://www.ece.tuc.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζην Πξνγξακκαηηζκφ, Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε
ησλ Τπνινγηζηψλ θαη Βπηθνηλσληψλ, Θεσξία Κπθισκάησλ, ΐαζηθά Διεθηξνληθά,
Γξακκηθή Άιγεβξα, Οληνθεληξηθφο Πξνγξακκαηηζκφο, Βξγαζηήξην Λνγηθήο
ρεδίαζεο, Αηαθξηηά Μαζεκαηηθά, Βηζαγσγή ζηνπο Ώιγνξίζκνπο, Πηζαλφηεηεο,
Φεθηαθά Διεθηξνληθά, Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε θαη Πεξηβάιινληα Τινπνίεζεο, Ώξρέο
Γισζζψλ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Μεηαθξαζηψλ, Ανκέο Αεδνκέλσλ, Παξάιιειε
Βπεμεξγαζία, πζηήκαηα Μεηάδνζεο Πιεξνθνξίαο, Τπνινγηζηηθή Πνιππινθφηεηα,
Φεθηαθή Βπεμεξγαζία εκάησλ, Αίθηπα Τπνινγηζηψλ, Σερλεηή Ννεκνζχλε,
Φεθηαθέο Σειεπηθνηλσλίεο, Πξνγξακκαηηζκφο θαη πζηήκαηα ζηνλ Παγθφζκην Εζηφ,
Αηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο, Αίθηπα Αεκφζηαο Υξήζεο θαη Αηαζχλδεζε Αηθηχσλ,
θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Πνιπηερλείν Κξήηεο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d93a31e8023eb4701894f745e3480d6db

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ ρνιή πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν Διεθηξνληθνχ
Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
O πηπρηνχρνο ηνπ Σµήµαηνο νξίδεηαη σο «∆ηπισµαηνχρνο Διεθηξνληθφο Μεραληθφο
θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ» θη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιείηαη µε ηε µειέηε,
ζρεδίαζε, αλάιπζε, θαηαζθεπή, επίβιεςε θαηαζθεπήο, ζπληήξεζε, έξεπλα, επίβιεςε
ιεηηνπξγίαο θαη δηελέξγεηα πξαγµαηνγλσµνζχλεο γηα ηα πάζεο θχζεσο ειεθηξνληθά
θαη ππνινγηζηηθά ζπζηήµαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο
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γεληθφηεξα ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνµείο: 1.Σεο Ζιεθηξνληθήο, ηδίσο δε ησλ
ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη ζπζηεµάησλ, φπσο ζρεδηαζµφο αλαινγηθψλ θαη
ςεθηαθψλ θπθισµάησλ, αηζζεηήξηα, ειεθηξνληθά ζπζηήµαηα ηζρχνο, νινθιεξσµέλα
θπθιψµαηα, ειεθηξναθνπζηηθά ζπζηήµαηα, ζπζηήµαηα µεηξήζεσλ θαη επεμεξγαζίαο
δεδνµέλσλ, νπηνειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη νη εθαξκνγέο απηψλ, 2. Σσλ
Σειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ πζηεµάησλ, ζηνλ νπνίν
πεξηιαµβάλνληαη ηδίσο ε ελζχξµαηε ή αζχξµαηε επηθνηλσλία ή µεηάδνζε
πιεξνθνξηψλ, ηα θέληξα µεηαγσγήο, ηα ελζχξµαηα ή αζχξµαηα δίθηπα επηθνηλσλίαο,
ηα ζπζηήµαηα πνιππιεμίαο, ε θηλεηή ηειεθσλία, ηα δνξπθνξηθά ζπζηήµαηα θαη θάζε
άιιε αλάινγε εθαξµνγή απηψλ, 3.Σσλ Πιεξνθνξηθψλ πζηεµάησλ, ζηνλ νπνίν
πεξηιαµβάλνληαη νη Διεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο σο µέζα απνζήθεπζεο θαη
επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, ε ζρεδίαζε ή θαηαζθεπή θαη ε εθαξµνγή ηνπο ζε
παξαγσγηθή, ιεηηνπξγηθή ή άιιε δηαδηθαζία ή ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηε βηνµεραλία,
ζηελ νξγάλσζε γξαθείσλ ή ππεξεζηψλ, ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ζηηο εθδφζεηο θαη ζηηο
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Με ηνλ φξν Πιεξνθνξηθά πζηήµαηα λννχληαη νη
αξρηηεθηνληθέο ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθέο µνλάδεο, έµπεηξα ζπζηήµαηα,
ηερλνινγία ινγηζµηθνχ, επηθνηλσλία ρξήζηε Δ/Τ, ηειεµαηηθή θαη ηα πνιπµέζα, 4.
Σσλ πζηεµάησλ, ηδίσο δε ησλ ζπζηεµάησλ απηνµαηηζµνχ, επεμεξγαζίαο ζεµάησλ,
επεμεξγαζίαο εηθφλσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο εθαξµνγψλ ηνπ.

ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 67

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
Ώπνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη παξάιιεια
ε αλάδεημε επηζηεκφλσλ πνπ ζα αλαδεηνχλ, ζα επεμεξγάδνληαη θαη ζα πξνηείλνπλ
ζεσξεηηθά κνληέια γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ
θαη ηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο νηθνλνκίαο θαη
ηεο έξεπλαο.
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1. Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε Γσγξάθνπ. Ώζήλα. web site:
http://noether.math.uoa.gr/

2. Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web
site: http://www.math.auth.gr/
3. Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ.
Παλεπηζηεκηνχπνιε 45110 Εσάλληλα. web site: http://www.math.uoi.gr
4. Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Παηξψλ.
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 26504, Ρίν. web site: http://www.math.upatras.gr/
5. Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Βηζαγσγηθή Καηεχζπλζε Μαζεκαηηθψλ. ρνιή
Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ. Καξιφβαζη 83200 άκνο. . web
site: http://www.math.aegean.gr/
6. Σκήκα Μαζεκαηηθψλ & Βθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ. Βηζαγσγηθή
Καηεχζπλζε Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ.
Παλεπηζηήκην Kξήηεο. Λεσθφξνο Κλσζνχ. 71409. Δξάθιεην. web site:
http://fourier.math.uoc.gr/tmem/
7. Σκήκα Μαζεκαηηθψλ & Βθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ. Βηζαγσγηθή
Καηεχζπλζε Μαζεκαηηθψλ. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην
Kξήηεο.
Λεσθφξνο
Κλσζνχ.
71409.
Δξάθιεην.
web
site:
http://fourier.math.uoc.gr/tmem/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γξακκηθή Άιγεβξα, Θεσξία Ώξηζκψλ, Αηαθνξηθφο
Λνγηζκφο, Βηζαγσγή ζηε Γεσκεηξία, Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ,
Οινθιεξσηηθφο Λνγηζκφο, Βηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή, Αηαθνξηθφο. Λνγηζκφο,
ηνηρεία Σνπνινγίαο, ηνηρεία Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ, Γξακκηθή Γεσκεηξία,
Πηζαλφηεηεο, ηνηρεία Μηγαδηθψλ πλαξηήζεσλ, ηνηρεία Αηαθνξηθήο Γεσκεηξίαο,
Πξαγκαηηθέο πλαξηήζεηο, Κιαζηθή Αηαθνξηθή Γεσκεηξία. Τπνινγηζηηθά
Μαζεκαηηθά, Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο, Θεσξία Οκάδσλ, Πξαγκαηηθέο
πλαξηήζεηο, Κιαζηθή Αηαθνξηθή Γεσκεηξία, Θεσξία πλφισλ, Μαζεκαηηθή
Λνγηθή, Μαζεκαηηθή Φπζηθή, Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο, Θεσξεηηθή Μεραληθή,
ηνηρεία Κηλεκαηηθήο, Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά, Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο,
Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ C++, Πηζαλφηεηεο, Γιψζζεο – Μεραλέο – Γξακκαηηθέο,
Ανκέο Αεδνκέλσλ, Θεσξεηηθή Μεραληθή, Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ Pascal, Γεληθή
Μεηεσξνινγία, Βηζαγσγή ζηελ Ώλάιπζε, Γεληθή Κιηκαηνινγία, εηζκνινγία. θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. επηδηψθεη ηελ θαιιηέξγεηα θαη
αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο, ηελ αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία ζεσξεηηθψλ
κνληέισλ γηα ηελ εξκελεία πξαθηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ
θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο
έξεπλαο. Σα πξνζθεξφκελα καζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά, Θεσξεηηθήο
θαηεχζπλζεο, Βθαξκνζκέλεο θαηεχζπλζεο, Οκάδαο Αηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ,
Οκάδαο Φηινζνθίαο θαη Εζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ, Οκάδα Παηδαγσγηθψλ –
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Φπρνινγίαο, Μαζήκαηα Αέζκεο Φπζηθήο, Μαζήκαηα Αέζκεο Πιεξνθνξηθήο θαη
Σειεπηθνηλσληψλ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Ώ.Π.Θ. ραξαθηεξίδεηαη ζηα πξψηα δχν
έηε ζπνπδψλ απφ πξνζθέξνληαη καζήκαηα ππνδνκήο ηα νπνία θαιχπηνπλ έλα επξχ
θάζκα γλψζεσλ ηφζν ζηα ζεσξεηηθά φζν θαη ζηα εθαξκνζκέλα καζεκαηηθά.
Πξνζθέξνληαη επίζεο καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο θνηηεηέο λα
εμνηθεησζνχλ κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. Με ζθνπφ ηελ επηινγή εθ κέξνπο ησλ
θνηηεηψλ εθείλσλ ησλ καζεκάησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν ζηα
ελδηαθέξνληά ηνπο, ζην 5ν εμάκελν ζπνπδψλ ην Σκήκα πξνζθέξεη δχν θαηεπζχλζεηο:
α). Καζαξά ή ζεσξεηηθά Μαζεκαηηθά β). Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά, ε επηινγή
κηαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο.
ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ πξνβιέπνληαη
γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο θάπνηαο εμεηδίθεπζεο
πάλσ ζε θιάδνπο νη νπνίνη δίλνπλ απαζρφιεζε πέξα απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο
ρψξνπο εξγαζίαο, ρσξίο φκσο, λα ππάξρεη απνκάθξπλζε απφ ηνλ θχξην ζθνπφ, πνπ
είλαη ε ζπνπδή ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο.
Σν πξφγξακκα καζεκάησλ πξνβιέπεη δχν θχθινπο ζπνπδψλ: Σνλ θχθιν A, ή
δηαθνξεηηθά, ηνλ θνξκφ, ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη ηνλ θχθιν
B, ν νπνίνο πεξηέρεη ηα καζήκαηα επηινγήο. Με ην δεχηεξν θχθιν καζεκάησλ
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο καζεκάησλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ
απφ 4 ζεκειηψδεηο θιάδνπο – θαηεπζχλζεηο : α). Mαζεκαηηθήο Ώλάιπζεο β).
Άιγεβξαο θαη Γεσκεηξίαο γ). Πηζαλνηήησλ, ηαηηζηηθήο & Βπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο
δ). Βθαξκνζκέλσλ Mαζεκαηηθψλ & Mεραληθήο Έξεπλαο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα ζε θάζε θνηηεηή λα επηιέμεη κία απφ ηηο θαηεπζχλζεηο θαη λα απνθηήζεη,
κέζσ ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη θαη” επηινγήλ καζεκάησλ θαηεχζπλζεο, ηδηαίηεξεο
γλψζεηο ζε νξηζκέλν πεδίν. Ώπηφ επηηπγράλεηαη ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη νη
δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ ζηε Μέζε Βθπαίδεπζε.
Δ δεκηνπξγία θαηεπζχλζεσλ φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ απνηειεί
ζπγρξφλσο βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ θαη” επηινγήλ
καζεκάησλ. Ώζθαιψο δελ έρεη ζαλ ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζηελά εμεηδηθεπκέλσλ
απνθνίησλ κε πεξηνξηζκφ ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο νξίδνληα θαη ηε ρνξήγεζε
δηαθνξεηηθψλ πηπρίσλ. Δ θάιπςε ηεο θαηεχζπλζεο αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ
ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή, ελψ δελ αλαγξάθεηαη ζην πηπρίν. Οη θαηεπζχλζεηο απηέο είλαη
νη εμήο: α). Βθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ, β). Θεσξεηηθψλ Μαζεκαηηθψλ, γ).
Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ, δ). ηαηηζηηθήο, Θεσξίαο
Πηζαλνηήησλ θαη Βπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο, ε). Γεληθή Καηεχζπλζε.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ζηελ Βηζαγσγηθή Καηεχζπλζε Μαζεκαηηθψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ ζηα πξψηα δχν έηε ζπνπδψλ πξνζθέξνληαη καζήκαηα
ππνδνκήο ηα νπνία θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα Θεσξεηηθψλ θαη Βθαξκνζκέλσλ
Μαζεκαηηθψλ. Βπίζεο πξνζθέξνληαη νξηζκέλα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο πνπ
επηηξέπνπλ ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ηξηεο λα εμνηθεησζνχλ ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά κε ηε
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ζχγρξνλε ηερλνινγία. Πνιιά καζήκαηα ησλ δχν πξψησλ εηψλ είλαη ππνρξεσηηθά γηα
φινπο ηνπο θνηηεηέο. ηα δχν ηειεπηαία έηε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο
λα επηιέμνπλ ηα καζήκαηα εθείλα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο απφ
έλα κεγάιν ζχλνιν καζεκάησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ.
ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ιεηηνπξγνχλ δχν ηκήκαηα α). Μαζεκαηηθψλ θαη β).
Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ ε επηινγή ησλ νπνίσλ γίλεηαη κέζα απφ ην
Μεραλνγξαθηθφ δειηίν.
Δ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ θαηεπζχλζεσλ ππαγνξεχηεθε απφ ηηο
ζχγρξνλεο απαηηήζεηο παξνρήο θαηάιιειεο παηδείαο θαη εξεπλεηηθήο ππνδνκήο γηα
ηε κειέηε ησλ εθαξκνγψλ ησλ καζεκαηηθψλ ζε πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ
Σερλνινγία, ζηηο Φπζηθέο θαη ηηο Οηθνλνκηθέο επηζηήκεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε
ζεκαζία θαη ε ζπκβνιή ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ αλάπηπμε Φπζηθψλ θαη Κνηλσληθψλ
Βπηζηεκψλ είλαη δεδνκέλε θαη έρεη ζπλδεζεί κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ επηζηεκψλ
απηψλ. ήκεξα, θπξίσο ιφγσ ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, αιιά θαη ηεο
εμαηξεηηθά ζεκαληηθήο πξνφδνπ ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκψλ ε ζπκβνιή θαη ε ζεκαζία
ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ αιιά θαη θιαζηθψλ πξνβιεκάησλ
π.ρ. ζηελ ΐηνινγία, ζηελ Υεκεία, ζηηο Σερλνινγηθέο Βπηζηήκεο, ζηελ Εαηξηθή, ζηελ
Υξεκαηννηθνλνκία θαη ζηελ Οηθνλνκία, ιακβάλεη λέεο δηαζηάζεηο. Οη δχν
θαηεπζχλζεηο ηνπ ηκήκαηνο αλαπηχρζεθαλ αθξηβψο γηα λα ππεξεηήζνπλ απηφλ ηνλ
ζθνπφ θαη απνηεινχλ πιένλ ηδηαίηεξε επηζηήκε αηρκήο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ
ηεο εηζαγσγηθήο θαηεχζπλζεο Βθαξκνζκέλσλ
Μαζεκαηηθψλ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο Βηδηθεχζεσλ ζε δχν θχξηεο ηνκείο:
α). Μαζεκαηηθά Σερλνινγηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ β). Βπηρεηξεζηαθά
Μαζεκαηηθά. Βηδηθεχζεηο ζην πηπρίν ζεκαίλεη έκθαζε ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή
εθαξκνγψλ. ηελ παξνχζα θάζε ην ηκήκα ζα ππνζηεξίμεη ηηο εμήο Βηδηθεχζεηο ζηελ
Καηεχζπλζε Μαζεκαηηθά Σερλνινγηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ: α). Μαζεκαηηθέο
Μέζνδνη θαη Ώλάπηπμε Λνγηζκηθνχ, β). Μαζεκαηηθή Πξνζνκνίσζε θαη Σερληθέο
Τπνινγηζκψλ θαη
γ). ζηε θαηεχζπλζε Βπηρεηξεζηαθά Μαζεκαηηθά:
Υξεκαηννηθνλνκία
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (αθαδ.
έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/da06e0c29a6be403ca9c9b6535f0083f9
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d10e5d457cd4241f097bbf125b8246c96
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dcfc0bee0cd4c4a3da0b2ba45a0129117
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d0122889321eb4b88b81f7cb7485098f7
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d87658d2d6bb04161830b3a006cc52dc0
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dc734f856d69a4a38b6bc87f17c5f9f30
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Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
15.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4879438

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε (3)
θαηεπζχλζεηο: α). Θεσξεηηθά Μαζεκαηηθά β). Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά θαη γ).
ηαηηζηηθή θαη Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Βπηζηήκε ηνπ Αηαδηθηχνπ β). κεηαπηπρηαθφ ζηηο εμήο εμεηδηθεχζεηο: Θεσξεηηθά
Μαζεκαηηθά, ηαηηζηηθή θαη Μνληεινπνίεζε, Θεσξεηηθή Πιεξνθνξηθή θαη Θεσξία
πζηεκάησλ θαη Βιέγρνπ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). ΐηνζηαηηζηηθή β). κεηαπηπρηαθφ ζηηο εμήο εμεηδηθεχζεηο: Μαζεκαηηθά
(Ώλάιπζε – Άιγεβξα – Γεσκεηξία), ηαηηζηηθή θαη Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα,
Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά θαη Μεραληθή, Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά θαη
Πιεξνθνξηθή θαη Μαζεκαηηθά γηα ηελ Βθπαίδεπζε.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη χγρξνλεο Βθαξκνγέο ζηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο:
α). Θεσξεηηθά Μαζεκαηηθά β). Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά γ). Τπνινγηζηηθά
Μαζεκαηηθά – Πιεξνθνξηθή ζηελ Βθπαίδεπζε.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). πνπδέο ζηα Μαζεκαηηθά κε δχν θαηεπζχλζεηο: 1). Θεσξεηηθά Μαζεκαηηθά
2). Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά θαη β). ηαηηζηηθή θαη Ώλαινγηζηηθά – Υξεκαηννηθνλνκηθά
Μαζεκαηηθά.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Μπνξεί θαλείο λα εξγαζηεί ζηε δεκφζηα δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αθνχ δψζεη
εμεηάζεηο ζηνλ εηδηθφ δηαγσληζκφ ηνπ ΏΒΠ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ
πξνεηνηκάδεηαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν παξαθνινπζψληαο καζήκαηα Αηδαθηηθήο
ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη άιια παηδαγσγηθά καζήκαηα. Μπνξεί επίζεο λα απαζρνιεζεί
ζε ηνκείο φπσο ε ζηαηηζηηθή, ε κεραλνξγάλσζε θη ε πιεξνθνξηθή, ζηνπο νπνίνπο
έρεη ειπίδεο γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ηφζν ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο
(αζθαιηζηηθέο θ.ιπ.) φζν θαη ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο. πρλά απαηηνχληαη
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο γηα λα βειηηψζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο εμεχξεζεο εξγαζίαο ζε
απηνχο ηνπο θιάδνπο. Βπίζεο, ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε
(θξνληηζηήξηα, ηδηαίηεξα καζήκαηα θ.ιπ.).
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ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΧΝ –
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
Δ εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε ηαηηζηηθήο θαη Ώλαινγηζηηθψλ – Υξεκαηννηθνλνκηθψλ
Μαζεκαηηθψλ ηνπ ηκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ έρεη σο ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα,
πξναγσγή θαη κεηάδνζε ηεο γλψζεο κε ηε δηδαζθαιία θαη έξεπλα ζηα γλσζηηθά
πεδία ηεο ηαηηζηηθήο, ηεο Ώλαινγηζηηθήο Βπηζηήκεο θαη ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ
Μαζεκαηηθψλ.
Ο ζθνπφο ηεο θαηεχζπλζεο είλαη ε θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηψληαο ζχλζεηεο καζεκαηηθέο κεζφδνπο, ηδίσο ηεο Θεσξίαο ησλ
Πηζαλνηήησλ, παξάιιεια κε κεζφδνπο άιισλ επηζηεκψλ, ηδίσο νηθνλνκηθψλ, ζα
κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο ή λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ
ηηκνιφγεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ή λα θαηαξηίζνπλ αζθαιηζηηθά, ρξεκαηνδνηηθά ή
ζπληαμηνδνηηθά ζρέδηα ή λα πξνηείλνπλ επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο κε ζηφρν ηελ
απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.
1. Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Βηζαγσγηθή Καηεχζπλζε ηαηηζηηθήο θαη
Αλαινγηζηηθψλ – Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ. ρνιή Θεηηθψλ
Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ. web site: http://www.actuar.aegean.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ηαηηζηηθή, Πιεξνθνξηθή, Μαζεκαηηθά, Μαζεκαηηθή
Λνγηθή, Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο, Μαζεκαηηθά Ώζθαιίζεσλ Γσήο , Ώξηζκεηηθή
Ώλάιπζε, Πξνγξακκαηηζκφο, Ώληηθεηκελνζηξαθήο Πξνγξακκαηηζκφο, Μηγαδηθέο
πλαξηήζεηο, Βηζαγσγή ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Βηζαγσγή ζηελ
Ώζθάιηζε, Βπηθνηλσλία Σερληθέο Βπηθνηλσλίαο, Μέηξεζε θαη Αηαρείξηζε Κηλδχλνπ
Τπνινγηζηηθή ηαηηζηηθή – Μέζνδνη Πξνζνκνίσζεο, Παξάγσγα Πξντφληα θαη
Αηαρείξηζε Κηλδχλνπ, Βθηηκεηηθή – Έιεγρνη Τπνζέζεσλ, Βθαξκνζκέλα Γξακκηθά
Μνληέια, Θεσξία Βπηηνθίσλ, Σερληθέο Αεηγκαηνιεςίαο θαη Αεηγκαηνιεπηηθέο
Έξεπλεο, Πνιπκεηαβιεηή ηαηηζηηθή Ώλάιπζε θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d8f465ecc26d74ba69558b23c885ce96b

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α) πνπδέο ζηα
Μαζεκαηηθά κε δχν θαηεπζχλζεηο: 1). Θεσξεηηθά Μαζεκαηηθά 2). Βθαξκνζκέλα
Μαζεκαηηθά β). ηαηηζηηθή θαη Ώλαινγηζηηθά – Υξεκαηννηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά.
ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
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Οη Βπαγγεικαηηθέο Πξννπηηθέο νδεγνχλ ζηα παξαθάησ επαγγέικαηα: α). Σν
επάγγεικα ηνπ ηαηηζηηθνχ β). Σν επάγγεικα ηνπ Ώλαινγηζηή γ). Σν επάγγεικα ηνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθνχ πκβνχινπ.
Σν επάγγεικα ηνπ ηαηηζηηθνχ: Έλαο πηπρηνχρνο ζηαηηζηηθήο έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα εξγαζηεί ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζην δεκφζην ηνκέα. πγθεθξηκέλα, ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα ζε ηξάπεδεο, εηαηξίεο έξεπλαο αγνξάο, εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ, αζθαιηζηηθέο
εηαηξίεο, δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο, εηαηξίεο πεηξειαηνεηδψλ θη εηαηξίεο
ηειεπηθνηλσληψλ. ην δεκφζην ηνκέα ππάξρνπλ ηκήκαηα ηαηηζηηθήο ζε Τπνπξγεία
θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο.
Σν επάγγεικα ηνπ Αλαινγηζηή: Πξφθεηηαη γηα έλαλ επαγγεικαηία ηθαλφ λα
εθηηκήζεη επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. Ο αλαινγηζηήο ρξεζηκνπνηεί καζεκαηηθά,
ζηαηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή ζεσξία γηα λα κειεηήζεη αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα,
ηδηαίηεξα απηά πνπ αθνξνχλ αζθάιεηεο θαη ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. Βίλαη
ηθαλφο λα πάξεη απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ηηκνιφγεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, λα
θαηαξηίζεη αζθαιηζηηθά, ρξεκαηνδνηηθά ή ζπληαμηνδνηηθά ζρέδηα θαη λα πξνηείλεη
επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο. Ο αλαινγηζηήο είλαη ζε ζέζε λα ζπγθεληξψζεη θαη λα
αλαιχζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηηο πηζαλφηεηεο
αζζέλεηαο, ζαλάηνπ, αηπρήκαηνο θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Βίλαη ηθαλφο λα θάλεη
πξνβιέςεηο ζρεηηθέο κε ην χςνο δεκηψλ ή θεξδψλ γηα κηα επηρείξεζε. Δ
ζηαδηνδξνκία ηνπ αλαινγηζηή ραξαθηεξίδεηαη θαιχηεξα σο «επηρεηξεκαηία» κε
καζεκαηηθέο βάζεηο παξά σο «ηερλνθξάηε» καζεκαηηθνχ.
Σν επάγγεικα ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ πκβνχινπ: Έλαο ρξεκαηννηθνλνκηθφο
ζχκβνπινο παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνπο πειάηεο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ηνπο
πξνγξακκαηηζκφ ή ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ
απηνί λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ηνπο ζηφρνπο. Δ πειαηεία
ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ κπνξεί λα πνηθίιεη απφ ηδηψηεο πνπ επηζπκνχλ
επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο θαη πξνγξακκαηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ θάπνηνπο
νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ έσο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο, κεγάιεο εηαηξείεο, κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο ή αθφκα θαη θξάηε
(πνπ γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα επηζπκνχλ ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηνπο ή ηελ
ηδησηηθνπνίεζε θξαηηθψλ εηαηξεηψλ ή ηελ εχξεζε ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο κεγάισλ
έξγσλ).

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ, ΗΣΟΡΗΑ & ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 81
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ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΛΗΚΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο εθπαίδεπζε ζηελ Βπηζηήκε
θαη Σερλνινγία ησλ Τιηθψλ. Μέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο επηδηψθεηαη νη
θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ ηε γλψζε λα παξάγνπλ, λα κειεηνχλ θαη λα ζρεδηάδνπλ
ηερλνινγηθά πιηθά ρξήζηκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο. Ώπηφ επηηάζζεη ηελ
αλαγθαηφηεηα δηδαζθαιίαο ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε
δνκή, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο θαηεξγαζίεο ησλ πιηθψλ. Ο θνηηεηήο νινθιεξψλνληαο ηηο
ζπνπδέο ηνπ ζα είλαη έλαο κεραληθφο ηθαλφο λα ζρεδηάδεη έλα πξντφλ κε βάζε ηελ
επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ κε βέιηηζην ηξφπν γηα ηε δεδνκέλε εθαξκνγή. Θα
είλαη ζε ζέζε λα κειεηά ηε ζρέζε δνκήο θαη ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνχ, πνπ είλαη ε νπζία
ηεο Βπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ. Βπίζεο, ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη δηάθνξεο θαηεξγαζίεο
κε ζηφρν λα δηαθνξνπνηεί ηε δνκή ησλ πιηθψλ, ψζηε λα απνθηψληαη νη επηζπκεηέο
ηδηφηεηεο πνπ είλαη ε νπζία ηεο Σερλνινγίαο ησλ Τιηθψλ.
1. Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ.
Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε 45110 Εσάλληλα. web site:
http://www.materials.uoi.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Σν Πξφγξακκα πνπδψλ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θχξηεο
νκάδεο καζεκάησλ: α). Μαζήκαηα ππνδνκήο κε θπζηθή ή ρεκηθή θαηεχζπλζε
(καζεκαηηθά, ρεκεία, θπζηθή, ζεξκνδπλακηθή, θπζηθνρεκεία, ζηαηηζηηθή θαη
αξηζκεηηθή αλάιπζε, Δ/Τ, νηθνλνκηθά, ηερληθφ ζρέδην). β). Μαζήκαηα ππξήλα
Μεραληθψλ Βπηζηήκεο πιηθψλ, αλεμάξηεηα θαηεγνξίαο πιηθψλ. Βλδεηθηηθά
καζήκαηα: γεληθή επηζηήκε πιηθψλ, θπζηθή ζηεξεάο θαηάζηαζεο, κεραληθή πιηθψλ,
ξεπζηνκεραληθή, κεηαζρεκαηηζκνί θάζεσλ, δηάρπζε/ θαηλφκελα κεηαθνξάο, θπζηθέο
θαη ρεκηθέο δηεξγαζίεο ησλ πιηθψλ, ειεθηξηθέο - καγλεηηθέο-νπηηθέο ηδηφηεηεο,
επηθάλεηεο / δηεπηθάλεηεο, κηθξφ/λαλνηερλνινγία, καθξνηερλνινγία πιηθψλ θαη
θαηάιιεια εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. γ). Μαζήκαηα εμεηδηθεπκέλσλ θαηεγνξηψλ
πιηθψλ, πνπ θαιχπηνπλ ηα δνκηθά θαη βηνκεραληθά πιηθά, ηα ιεηηνπξγηθά πιηθά θαη
ηα ειεθηξνληθά πιηθά. δ). Μαζήκαηα ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ θαη πξνζνκνηψζεσλ
πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ επηζηήκε θαη ηερλνινγία πιηθψλ, πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ
θαηαλφεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ
πξνεγκέλσλ πιηθψλ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ επηδηψθεη ηελ θαιιηέξγεηα θαη πξναγσγή ηεο Βπηζηήκεο θαη
Σερλνινγίαο Τιηθψλ, κε ηε κειέηε ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ θαη ηδηνηήησλ ηνπο, κε
ζθνπφ λα θαηαζηήζεη δπλαηή ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο ζε πξαθηηθέο
εθαξκνγέο θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ πνιπκεξψλ πιηθψλ, κεηαιινπξγίαο, κεραληθήο
πιηθψλ, ειεθηξηθψλ θαη άιισλ πιηθψλ, θεξακηθψλ θαη ηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ
ηθαλψλ λα κειεηνχλ, εξεπλνχλ, ζρεδηάδνπλ, επεμεξγάδνληαη, παξαζθεπάδνπλ –
παξάγνπλ λέα πιηθά θαη ειέγρνπλ ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ηνπο.
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Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d8f02d3a88d2a499ea4a0cd37c4bbb27e

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Πξνεγκέλα Τιηθά
β). Υεκεία θαη Σερλνινγία ησλ Τιηθψλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη θνηηεηέο πνπ επηιέγνπλ ηελ θαηεχζπλζε ησλ δνκηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πιηθψλ
κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε βηνκεραλίεο πνπ παξάγνπλ θαη εκπνξεχνληαη
θεξακηθά, πάινπο θαη ζχλζεηα πξντφληα, φπσο πιαθίδηα, νηθνδνκηθά πιηθά (ηνχβιαθεξακίδηα), ξνθεηηθά πιηθά, ππξίκαρα, είδε πγηεηλήο θαη εζηηάζεσο, παινβάκβαθα
θαη άιιεο ίλεο, δνκηθά ζχλζεηα (π.ρ. ζψκαηα ζθαθψλ), ηζηκέληα θαη ζθπξφδεκα,
θεξακηθά θίιηξα -θαηαιχηεο, νδνληηαηξηθά εκθπηεχκαηα, θεξακηθέο επηθαιχςεηο,
πάιηλα αληηθείκελα (π.ρ. παινπίλαθεο, δνρεία, «θξχζηαιια») θαη εηαηξείεο εμφξπμεο
θαη εκπνξίαο πξψησλ πιψλ. Βπηπιένλ, ζα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε ηνκείο
ζρεδηαζκνχ, έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ πιηθψλ θαη δνκψλ, θαζψο θαη
κε θαηαζηξνθηθψλ ειέγρσλ ζε κεγάιν εχξνο βηνκεραληψλ ηνπ ηνκέα ησλ κεηαιιηθψλ
πιηθψλ (π.ρ. παξαγσγή ζηδεξνχρσλ θαη κε ζηδεξνχρσλ θξακάησλ, φπσο ράιπβαο,
αινπκίλην θαη ραιθφο, ρπηψλ αληηθεηκέλσλ θη ειαηψλ αληηθεηκέλσλ), εηαηξείεο
θαηεξγαζηψλ θαη κεηαπνίεζεο κεηαιιηθψλ πξντφλησλ (π.ρ. ράιπβαο ελίζρπζεο
ζθπξνδέκαηνο, θνπηηά αλαςπθηηθψλ, πξνθίι αινπκηλίνπ, πδξαπιηθά εμαξηήκαηα),
αεξνπνξηθή βηνκεραλία, λαππεγεία, εηαηξείεο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ, βηνκεραλία
ελέξγεηαο (π.ρ. δηπιηζηήξηα, πεηξνρεκηθά), θαζψο θαη σο ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ ζε
ζέκαηα δηάβξσζεο, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, θ.ι.π.
Οη θνηηεηέο πνπ επηιέγνπλ ηελ θαηεχζπλζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ πιηθψλ κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ ζε βηνκεραλίεο πνπ παξάγνπλ πξντφληα καθξνηερλνινγίαο
πνιπκεξψλ, φπσο ηξηζδηάζηαηα ρξεζηηθά αληηθείκελα (π.ρ. έπηπια, ζθειεηνί
ζπζθεπψλ, κέξε απηνθηλήησλ θαη δηάθνξσλ δηαηάμεσλ), πνιπκεξήο ζπζθεπαζίαο
(π.ρ. θχιια, θηάιεο, θάδνη), δηαθαλψλ θαη δηαθψηηζησλ ζθιεξψλ επηθαλεηψλ (π.ρ.
πξνζήθεο, επηγξαθέο), λεκάησλ θαη πθαζκάησλ, βαθψλ, καθξνζχλζεησλ,
ζσιελψζεσλ, κνλψζεσλ (ειεθηξηθψλ, ζεξκηθψλ, πγξαζίαο), επελδχζεσλ, θαζψο θαη
βηνκεραλίεο πνπ παξάγνπλ πιαθάθηα, πνιπκεξηθά ιηπαληηθά θαη νξπθηέιαηα,
ειαζηηθά κέξε θαη πεηξνρεκηθά.
Οη θνηηεηέο πνπ επηιέγνπλ ηελ θαηεχζπλζε ησλ ειεθηξνληθψλ πιηθψλ κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ ζε βηνκεραλίεο ειεθηξνληθήο θαη εηδηθφηεξα ζε εηαηξίεο θαηαζθεπήο
θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, θηλεηήο ηειεθσλίαο, ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ
πςειψλ ζπρλνηήησλ, ζε εηαηξίεο θαηαζθεπήο ζχγρξνλσλ πεγψλ θσηηζκνχ φπσο
είλαη νη δίνδνη εθπνκπήο θσηφο, ζε εηαηξίεο θαηαζθεπήο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ,
κεηαιιηθψλ αγσγψλ, ππεξαγσγψλ θαη θαηαζθεπήο καγλεηηθψλ δίζθσλ θαη
αηζζεηήξσλ.
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ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
θνπφο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε αλάδεημε επηζηεκφλσλ πιεξνθνξηθήο,
ηθαλψλ λα αζρνινχληαη κε ηα ζπζηήκαηα ησλ Δ/Τ, ηελ αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε θαη
ην πιηθφ ηνπο, κε ηελ ζρεδίαζε ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη κε ζέκαηα ζπζηεκάησλ
πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο. Βπηδηψθνπλ λα κεηαδψζνπλ φια ηα ηδηαίηεξα
εθφδηα πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα ππνζηεξίδνπλ κε επηηπρία ηελ εηζαγσγή ηεο
ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
δξαζηεξηφηεηαο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ
κεζνδνινγηψλ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ.
1. Σκήκα Μεραληθψλ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ.
Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε 45110 Εσάλληλα. web site:
http://www.cs.uoi.gr/

2. Σκήκα Μεραληθψλ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο. Πνιπηερληθή ρνιή.
Παλεπηζηήκην Πάηξαο. Παλεπηζηεκηνχπνιε 26500. Πάηξα. web site:
http://www.ceid.upatras.gr/
3. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ.

ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ. Καξιφβαζη 83200 άκνο.
web site: http://www.icsd.aegean.gr/icsd/
4. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ. Πνιπηερληθή ρνιή.
Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Καξακαλιή & Λπγεξήο, 50100.Κνδάλε.
web site: http://www.icte.uowm.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλψηεξα Μαζεκαηηθά, Γξακκηθή Άιγεβξα, Διεθηξνληθή
Φπζηθή, Ώξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ, Ώζχξκαηα Αίθηπα, Ώζθάιεηα Αηθηχσλ, ΐάζεηο
Αεδνκέλσλ, Διεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε, Πηζαλφηεηεο & ηαηηζηηθή, Πξνεγκέλεο
Σερληθέο Πξνγξακκαηηζκνχ, Φεθηαθή ρεδίαζε, Ώξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ,
Λνγηθφο – πλαξηεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο, Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Θεσξία
Πιεξνθνξίαο – Κσδηθνπνίεζε, Οπηηθέο Βπηθνηλσλίεο, Οπηηθή Μεηαγσγή,
Μνληεινπνίεζε & Πξνζνκνίσζε Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Νεπξσληθά Αίθηπα,
Σερλεηή Ννεκνζχλε, Φεθηαθά Διεθηξνληθά, Βθπαηδεπηηθά Πεξηβάιινληα
Αηαδηθηχνπ, Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ, Τπνινγηζηηθή Ννεκνζχλε, Πνιπκέζα, Εαηξηθή
Πιεξνθνξηθή, Αηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο, θ.ά.
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Σα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ θαη
Παηξψλ δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά θαη θαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθά. Ώπφ ην 4ν
εμάκελν ζπνπδψλ θαη κεηά, ν θνηηεηέο κπνξνχλ επηπξφζζεηα λα παξαθνινπζήζνπλ
θαη καζήκαηα επηινγήο απφ ηνλ θαηάινγν καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην
ζπγθεθξηκέλν Ώθαδεκατθφ Έηνο.
χκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ ζηα ηξία
πξψηα έηε ζπνπδψλ νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ έλα θχθιν ππνρξεσηηθψλ
καζεκάησλ, ελψ απφ ην ηέηαξην έηνο επηιέγνπλ καζήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε έμη
επηζηεκνληθνχο θχθινπο: α). Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ
πζηεκάησλ θαη Ηδησηηθφηεηα β). Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα γ). Σερλνινγίεο Τπνινγηζηψλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ δ).
Δπηθνηλσληαθά πζηήκαηα θαη Γίθηπα ε). Γηαρείξηζε Πιεξνθνξίαο θαη Δπθπή
πζηήκαηα ζη). Θεκειηψζεηο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο έρεη σο ζηφρν λα
θαιχςεη έλα επξχ θάζκα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ, επηηξέπνληαο
ηαπηφρξνλα ζηνπο θνηηεηέο λα εκβαζχλνπλ ζηηο θαηεπζχλζεηο: α) Δπηζηήκεο
Τπνινγηζηψλ β). Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ γ). Πξνεγκέλσλ εθαξκνγψλ
πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, ελψ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζε
καζήκαηα δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ, θαηλνηνκίαο θαη
κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ,
ηδηαίηεξα πνιχηηκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο αληηζηνηρνχλ
ζε ηξεηο επδηάθξηηνπο επαγγεικαηηθνχο, αιιά θαη επηζηεκνληθνχο θιάδνπο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d2b08d6cc5c5542488bc7a444ed55f2e3
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d328afec471804fa5ad9325a440660e5e
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d359b3fda9de14dd4a2714a561080d3ef
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/db2a09aed05374ddd9294ab7c854ec3ac

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηελ Πιεξνθνξηθή, κε (5) θαηεπζχλζεηο: α). Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα β). Θεσξία
Βπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ γ). Λνγηζκηθφ δ). Βπηζηεκνληθνί Τπνινγηζκνί ε). Σερλνινγίεο –
Βθαξκνγέο.

Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ α). Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία ησλ Τπνινγηζηψλ, κε (2) εηδηθεχζεηο:
Λνγηζκηθνχ Τπνινγηζηψλ θαη Τιηθνχ θαη Ώξρηηεθηνληθήο ησλ Τπνινγηζηψλ β).
Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Τιηθνχ θαη Λνγηζκηθνχ γ). πζηήκαηα Βπεμεξγαζίαο
εκάησλ θαη Βπηθνηλσληψλ: Θεσξία, Τινπνηήζεηο, Βθαξκνγέο, δ). Μαζεκαηηθά ησλ
Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Ώπνθάζεσλ.
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Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηηο Σερλνινγίεο θαη Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη Βπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ κε
(4) θαηεπζχλζεηο: α). Ώζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ θαη Βπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ
β). Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ γ). Σερλνινγίεο Αηαρείξηζεο
Πιεξνθνξίαο θαη δ). Παγθφζκηνπ Εζηνχ θαη Σερλνινγίεο Αηθηχσλ Βπηθνηλσληψλ θαη
Τπνινγηζηψλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη Αηπισκαηνχρνη Μεραληθνί Δ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο κε βάζε ηηο γεληθέο θαη
εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ
ηνπο, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αζρνιεζνχλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ ηνπο
θάησζη ηνκείο:
α). Σε κειέηε, ηε ζρεδίαζε, ηελ αλάιπζε, ηελ θαηαζθεπή, ηελ επίβιεςε θαηαζθεπήο
θαη ιεηηνπξγίαο, ηελ αμηνιφγεζε, ηε ζπληήξεζε, ηε δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο
θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηήξεζεο πξνηχπσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη ζηηο πάζεο
θχζεσο εθαξκνγέο ηνπο ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο ησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ,
ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ
απηνκαηηζκνχ, επεμεξγαζίαο ζεκάησλ, επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη ήρνπ, επεμεξγαζίαο
νκηιίαο, γξαθηθψλ, θ.ι.π
β). ηε δηδαζθαιία ζε Παλεπηζηεκηαθά θαη Σερλνινγηθά Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα, ηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, δεκφζηα
θαη ηδησηηθή, ζε ζεσξεηηθφ, ηερλνινγηθφ θαη εθαξκνζκέλν επίπεδν ζηνπο παξαθάησ
επηζηεκνληθνχο ηνκείο: ηεο πιεξνθνξηθήο: ηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ησλ
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ
επηθνηλσληψλ, ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ θαη ησλ
ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ, γξαθηθψλ, επεμεξγαζίαο ζεκάησλ, επεμεξγαζίαο
εηθφλαο θαη επεμεξγαζίαο νκηιίαο.
γ). ηελ έξεπλα ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά Βξεπλεηηθά Κέληξα ζηνπο πξναλαθεξζέληεο
επηζηεκνληθνχο ηνκείο,
δ). ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο πιεξνθνξηθήο, δηθηχσλ,
κεραλνξγάλσζεο θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ ππνπξγείσλ, δεκνζίσλ νξγαληζκψλ,
ππεξεζηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζε επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζηνλ
ηξαπεδηθφ, αζθαιηζηηθφ θη ηαηξηθφ ηνκέα, ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζηηο
εηαηξείεο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ζηηο κεηαθνξέο, ηε
λαπηηιία, ηνλ ηνπξηζκφ, ζε εηαηξείεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ θαη εηαηξείεο πςειήο
ηερλνινγίαο.

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΔΣΑΛΛΔΗΧΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΧΝ
ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ
ηφρνο ηεο ρνιήο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζε ζέκαηα έξεπλαο,
εληνπηζκνχ, εμφξπμεο, παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο νξπθηψλ θαη ελεξγεηαθψλ
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πξψησλ πιψλ, ζην ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κεηαιιείσλ, ιαηνκείσλ θαη
βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ παξάγνπλ θαη αμηνπνηνχλ πξψηεο χιεο, ζηε
δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ, ζην ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ππφγεησλ θαη εηδηθψλ
γεσηερληθψλ έξγσλ, ζηηο κεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο, ζηε κεηαιινηερλία,
κνξθνπνίεζε κεηάιισλ θαη θξακάησλ, ζηελ ηερλνινγία θεξακηθψλ, πάινπ,
πνιπκεξψλ θαη ειεθηξνληθψλ πιηθψλ, ζηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ζηε
δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πξνζηαζία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο αλσηέξσ
δξαζηεξηφηεηεο.
1. ρνιή Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ. Βζληθφ Μεηζφβην
Πνιπηερλείν. Δξψσλ Πνιπηερλείνπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε Γσγξάθνπ 15780
Ώζήλα. web site: http://www.metal.ntua.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία, Οξπθηνινγία, Γεσινγία,
Βηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ, Πεηξνινγία, Σερληθέο ρεδηάζεηο-Μεραλνινγηθφ
ρέδην – CAD, Οηθνλνκία, Σερληθή Μεραληθή, Θεξκνδπλακηθή, Διεθηξνηερλία –
Διεθηξνληθή Σερλνινγία, ρεδίαζε-Ώλάπηπμε Βθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο,
Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε, Θεσξία Πηζαλνηήησλ & ηαηηζηηθή, Ώλαιπηηθή Υεκεία &
Φπζηθέο Μέζνδνη Ώλάιπζεο, Κνηηαζκαηνινγία, Φαηλφκελα Μεηαθνξάο, Αηαρείξηζε
Βλέξγεηαο – Εζνδχγηα Μάδαο θαη Βλέξγεηαο, Μεηαιιεπηηθή Έξεπλα, Μεηαιινγλσζία,
Βμαγσγηθή Μεηαιινπξγία, Βθκεηάιιεπζε Μεηαιιείσλ, Ώληνρή ησλ Τιηθψλ,
Μεραληθή Πξνπαξαζθεπή θαη Βκπινπηηζκφο Μεηαιιεπκάησλ θαη ΐηνκεραληθψλ
Οξπθηψλ, Πεξηβάιινλ, Ώξρέο Αηνίθεζεο θαη Οξγάλσζε Παξαγσγήο – Οηθνλνκηθή
ησλ Βπηρεηξήζεσλ, Βμφξπμε Πεηξσκάησλ, Μεηαιινπξγία ηδήξνπ, Οπιηζκέλν
θπξφδεκα – Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο, ηνηρεία Μεραλνινγίαο, Ώζθάιεηα-ΤγηεηλήΑίθαην, Πεξηβαιινληηθή Τδξνγεσινγία, Πεξηβαιινληηθή Γεσρεκεία, Ώπνθαηάζηαζε
Ρππαζκέλσλ
Βδαθψλ,
Σερλνινγία
Βπεμεξγαζίαο
Ώεξίσλ
Ώπνβιήησλ,
Βδαθνκεραληθή θαη ηνηρεία Θεκειηψζεσλ, Σερληθέο Βμαγσγηθήο Μεηαιινπξγίαο,
Μεηαιιεπηηθή Οηθνλνκία, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο ρνιήο πξνβιέπεη ηα πξψηα επηά εμάκελα ζπνπδψλ λα
απνηεινχλ ην βαζηθφ θνξκφ πνπ πεξηιακβάλεη καζήκαηα θνηλά γηα φινπο ηνπο
ζπνπδαζηέο ηεο ζρνιήο. Ώπφ ην 8ν θαη 9ν εμάκελν ιεηηνπξγνχλ πέληε (5)
θαηεπζχλζεηο νη νπνίεο είλαη νη εμήο: α). Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή θαη
Γεσπεξηβάιινλ β). Μεηαιιεπηηθή Σερλνινγία γ). Γεσηερλνινγία δ).
Μεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο ε). Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τιηθψλ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d9ab532aabee64c2fada10c0958e0b350

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ ρνιή πξνζθέξεη

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα

ζπνπδψλ ζηνλ ρεδηαζκφ θαη

Καηαζθεπή Τπνγείσλ Έξγσλ.
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ώμίδεη λα ζεκεησζεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ρνιήο επηδηψθεη λα δψζεη ζην
δηπισκαηνχρν κεραληθφ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο, νη
νπνίεο ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ ηθαλφ λα αληεπεμέιζεη απνδνηηθά ζηηο απαηηήζεηο ησλ
πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεη επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Αειαδή, λα κπνξεί λα εξγαζηεί απνδνηηθά ζηελ έξεπλα θαη αμηνπνίεζε ησλ νξπθηψλ
θαη ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ, ζε κεηαιιεία, νξπρεία θαη ιαηνκεία, ζε γεσηερληθά
έξγα, ζε βηνκεραλίεο πνπ αμηνπνηνχλ νξπθηέο πξψηεο χιεο, ζε κεηαιινπξγίεο, ζε
επηρεηξήζεηο κεηαιινηερλίαο, ζε κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο κνξθνπνίεζεο κεηάιισλ
θαη θξακάησλ θαη ζε επηρεηξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ
πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ο Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ κπνξεί λα εξγαζηεί : ζην ππνπξγείν
Βζληθήο Οηθνλνκίαο, ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο & Αεκνζίσλ
Έξγσλ, ζην ππνπξγείν Ώλάπηπμεο (ζηνλ ηνκέα Βλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ), ζηα
ιηγληησξπρεία ηεο ΑΒΔ, ζηε Αεκφζηα Βπηρείξεζε Πεηξειαίνπ, ζηελ ΠΤΡΚΏΛ., ζηε
ΛΏΡΚΟ θ.ά., ζε ηερληθέο εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο νξπθηψλ, ζε ιαηνκεία, νξπρεία
θαη κεηαιιεία θαη σο θαζεγεηήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, αθνχ θνηηήζεη ζηελ
Παηδαγσγηθή ρνιή ηεο ΏΠΏΕΣΒ.

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
Σν Σκήκα έξρεηαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Νέαο Οηθνλνκίαο κε ζχγρξνλεο
εηδηθφηεηεο κεραληθψλ, ηθαλψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο Νέαο Βπνρήο,
θαζψο θαη ζηελ έξεπλα θαη πξναγσγή ηεο ηερλνγλσζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο:
α)Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μεραληθήο (Financial Engineering) β)Μεραληθήο ηεο
Αηνίθεζεο (Engineering Management). Οη πξναλαθεξφκελνη ηνκείο απνηεινχλ
ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο δηεηζδχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη «λένπ ηχπνπ» κεραληθνί. Σν
Σκήκα Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Αηνίθεζεο πξνζβιέπεη ζην λα θαιχςεη απηφ ην
θελφ ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ζηειέρε κε πνιχπιεπξε εθπαίδεπζε, ηθαλά ηα
αληαπνθξηζνχλ άκεζα φρη κφλν ζηηο ηερληθέο, αιιά θαη ζηηο απμεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαη δηνηθεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο.
1. Σκήκα Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο & Γηνίθεζεο. ρνιή Βπηζηεκψλ Αηνίθεζεο.
Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ. Κνπληνπξηψηνπ 41
82100 Υίνο. web site:
http://www.fme.aegean.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Αηαθνξηθφο & Οινθιεξσηηθφο Λνγηζκφο, Φπζηθή,
Μεζνδνινγία Πξνγξακκαηηζκνχ Δ/Τ, Μεραλνινγηθφ ρέδην & Υξήζε Δ/Τ, Σερληθή
Μεραληθή-ηαηηθή, Γεληθή Υεκεία, Διεθηξηθά Κπθιψκαηα , Ώιγφξηζκνη θαη Ανκέο
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Αεδνκέλσλ, πλήζεηο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο, Πηζαλφηεηεο γηα Μεραληθνχο, Σερληθή
Μεραληθή – Ώληνρή Τιηθψλ, Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε, ηαηηζηηθή γηα Μεραληθνχο,
Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο, Σερλνινγία Παξαγσγήο, ηνραζηηθέο Αηαδηθαζίεο,
ηνηρεία Μεραλψλ, Θεξκνδπλακηθή, πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Ώπνθάζεσλ, ΜεΓξακκηθφο
Πξνγξακκαηηζκφο, Ρεπζηνκεραληθή, Διεθηξνληθφ
Βπηρεηξείλ,
Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνίθεζε, Έιεγρνο Πνηφηεηαο, Μάξθεηηλγθ, Θέκαηα
Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Αίθηπα Παξαγσγήο, Ώλάιπζε Βπελδπηηθψλ
Ώπνθάζεσλ, Μειέηε-ρεδίαζε κε Υξήζε Δ/Τ (CAD), Βξγνλνκία, Τδξνδπλακηθέο
θαη Θεξκηθέο Μεραλέο, πζηήκαηα Βιέγρνπ, Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο,
Μαζεκαηηθφο Υξεκ/θφο Λνγηζκφο, Πξνζνκνίσζε, Ρνκπνηηθή, Οξγάλσζε
Παξαγσγήο & Πξνγξακκαηηζκφο Έξγσλ, ηξαηεγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο,
Σερλνινγηθή Πξφβιεςε, Μνληεινπνίεζε Βπηρεηξεζηαθψλ Αηαδηθαζηψλ, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (απφ ην αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d0ee27ed3f0b143a5be1787e8eb548cca
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδεη ηηο εμήο δχν (2) θαηεπζχλζεηο:
α). Καηεχζπλζε I: Υξεκαηννηθνλνκηθή Μεραληθή β). Καηεχζπλζε IΕ: Μεραληθή
ηεο Γηνίθεζεο. Δ επηινγή ηεο θαηεχζπλζεο γίλεηαη ζην 3 έηνο (7ν εμάκελν).

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν: Οηθνλνκηθή θαη
Αηνίθεζε γηα Μεραληθνχο

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο Μεραληθφο Οηθνλνκίαο & Αηνίθεζεο έρεη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ζε
βηνκεραλίεο ή βηνηερλίεο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ή ην είδνο ησλ πξντφλησλ πνπ
θαηαζθεπάδνπλ. Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη δηνηθεηηθέο θαη αζρνιείηαη κε ην
ζρεδηαζκφ θαη ηε δηνίθεζε ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο, ηελ
αλάπηπμε θαη δηνίθεζε πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, πνιπκέζσλ, ηειεκαηηθψλ
εθαξκνγψλ, θαζψο θαη ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε ην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ κε Δ/Τ,
κε ηελ εθνδηαζηηθή (logistics), ηε κειέηε θαη ην ζρεδηαζκφ ξνκπνηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο, ηελ νξγάλσζε ζπζηεκάησλ
δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηελ αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ηε κειέηε
ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηψλ θαη ην ηερλνινγηθφ κάξθεηηλγθ.
Σα ηδησηηθά γξαθεία θαη νη εηαηξείεο ζπκβνχισλ νξγάλσζεο πξνζιακβάλνπλ
κεραληθνχο παξαγσγήο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζρεδηαζκνχ θαη
ρσξνηαμίαο εξγνζηαζίσλ, νξγάλσζεο απνζεθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ,
πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ παξαγσγήο,
ηερληθννηθνλνκηθήο ζθνπηκφηεηαο επελδχζεσλ.
ιεο νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ΑΒΔ, ΟΣΒ,
ππνπξγείν Βζληθήο Άκπλαο θ.ά.) δηαζέηνπλ ηκήκαηα κειεηψλ νξγάλσζεο θαη
επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, ζηα νπνία νη Μεραληθνί Οηθνλνκίαο θαη Αηνίθεζεο έρνπλ
φια ηα εθφδηα γηα λα εξγαζηνχλ. Απλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ππάξρνπλ θαη ζε άιινπο
νξγαληζκνχο (π.ρ. ηξάπεδεο) πνπ δηαηεξνχλ ζπρλέο ζπλαιιαγέο κε βηνκεραληθέο
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επηρεηξήζεηο. Μπνξεί λα εξγαζηεί θαη σο θαζεγεηήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
αθνχ θνηηήζεη ζηελ Παηδαγσγηθή ρνιή ηεο ΏΠΏΕΣΒ.
Ο πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Αηνίθεζεο έρεη σο θχξηα
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ ηερλνινγία ηεο παξαγσγήο θαη ηε
δηνίθεζε – δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο, είηε απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία
κε άιινπο επηζηήκνλεο. Έρεη επίζεο ηα εθφδηα σο ζηέιερνο ή ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο γηα λα πξνεηνηκάζεη θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ επηζηεκνληθή ιήςε
απνθάζεσλ κεηά απφ εθηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο (ζηαηηζηηθή ζεψξεζε)
θαη πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ (δπλακηθή ζεψξεζε).
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ην Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην Βιιάδνο νη
πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Αηνίθεζεο (Καηεχζπλζε I:
Υξεκαηννηθνλνκηθή Μεραληθή) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ γίλνληαη κέιε ζην
Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην.

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ
ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ
ηφρνο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ είλαη ε εθπαίδεπζε κεραληθψλ
ηθαλψλ λα θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ
γηα ηελ αλαδήηεζε, εθκεηάιιεπζε, εκπινπηηζκφ θαη επεμεξγαζία νξπθηψλ πξψησλ
πιψλ, θαζψο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή γεσηερλνινγία. Πην αλαιπηηθά ζην ηκήκα
πξνζθέξεηαη ε βαζηθή εθπαίδεπζε ηνπ Μεραληθνχ, θαζψο θαη εθπαίδεπζε ζε λέεο
ηερλνινγίεο, φπσο γηα παξάδεηγµα απηφµαηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ,
εληνπηζµφ ζπγθεληξψζεσλ νξπθηψλ θαη παξαηεξήζεηο γεσδπλαµηθψλ θαηλνµέλσλ
µε δνξπθφξνπο, γεσθπζηθέο ηερληθέο πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο γηα
αξραηνινγία, γεσδπλαµηθή, ηερληθά έξγα θαη πεξηβαιινληηθέο εθαξµνγέο,
αμηνιφγεζε πξψησλ πιψλ µε ρξήζε ειεθηξνληθήο µηθξνζθνπίαο, θ.ιπ.
1. ρνιή
Μεραληθψλ
Οξπθηψλ
Πφξσλ.
Πνιπηερλείν
Πνιπηερλεηνχπνιε, 73100 Υαληά. web site: http://www.mred.tuc.gr/

Κξήηεο.

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία, Οξπθηνινγία, Γεσινγία,
Βηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ, Πεηξνινγία, Σερληθέο ρεδηάζεηο-Μεραλνινγηθφ
ρέδην – CAD, Οηθνλνκία, Σερληθή Μεραληθή, Θεξκνδπλακηθή, Διεθηξνηερλία –
Διεθηξνληθή Σερλνινγία, ρεδίαζε-Ώλάπηπμε Βθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο,
Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε, Θεσξία Πηζαλνηήησλ & ηαηηζηηθή, Ώλαιπηηθή Υεκεία &
Φπζηθέο Μέζνδνη Ώλάιπζεο, Κνηηαζκαηνινγία, Φαηλφκελα Μεηαθνξάο, Αηαρείξηζε
Βλέξγεηαο – Εζνδχγηα Μάδαο θαη Βλέξγεηαο, Μεηαιιεπηηθή Έξεπλα, Μεηαιινγλσζία,
Βμαγσγηθή Μεηαιινπξγία, Βθκεηάιιεπζε Μεηαιιείσλ, Ώληνρή ησλ Τιηθψλ,
Μεραληθή Πξνπαξαζθεπή θαη Βκπινπηηζκφο Μεηαιιεπκάησλ θαη ΐηνκεραληθψλ
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Οξπθηψλ, Πεξηβάιινλ, Ώξρέο Αηνίθεζεο θαη Οξγάλσζε Παξαγσγήο – Οηθνλνκηθή
ησλ Βπηρεηξήζεσλ, Βμφξπμε Πεηξσκάησλ, Μεηαιινπξγία ηδήξνπ, Οπιηζκέλν
θπξφδεκα – Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο, ηνηρεία Μεραλνινγίαο, Ώζθάιεηα – Τγηεηλή
– Αίθαην, Πεξηβαιινληηθή Τδξνγεσινγία, Πεξηβαιινληηθή Γεσρεκεία,
Ώπνθαηάζηαζε Ρππαζκέλσλ Βδαθψλ, Σερλνινγία Βπεμεξγαζίαο Ώεξίσλ
Ώπνβιήησλ, Βδαθνκεραληθή θαη ηνηρεία Θεκειηψζεσλ, Σερληθέο Βμαγσγηθήο
Μεηαιινπξγίαο, Μεηαιιεπηηθή Οηθνλνκία, θ.ά.
ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο ρνιήο, εθηφο απφ ηηο νξπθηέο πξψηεο χιεο,
εληάζζνληαη καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα ππφγεηα λεξά, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηδηαίηεξα απφ ηε ξχπαλζε ησλ εδαθψλ θαη ηνπ ππεδάθνπο ιφγσ ησλ
αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, π.ρ. πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ ηελ χπαξμε
ρψξσλ απφζεζεο ησλ απνξξηµµάησλ. Βπίζεο έµθαζε δίλεηαη ζηνπο ηνµείο ηνπ
νξπθηνχ πινχηνπ πνπ δηαδξαµαηίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο
νηθνλνµίαο, έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη ζεµεξηλέο αιιά θαη νη µειινληηθέο αλάγθεο
ηεο νηθνλνµίαο. Οη ηνµείο απηνί είλαη ηα βηνµεραληθά νξπθηά θαη πεηξψµαηα θαη νη
νξπθηνί πφξνη πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ παξαγσγή θαη εθµεηάιιεπζε ελέξγεηαο. Σν
Πξφγξακκα πνπδψλ δηαπλέεηαη απφ µία νινθιεξσµέλε αληίιεςε πνπ ιαµβάλεη ππ‟
φςε ηελ αιιεινπρία αλζξψπνπ, νξπθηψλ πφξσλ, πεξηβάιινληνο θαη νηθνλνµηθήο
αλάπηπμεο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Πνιπηερλείν Κξήηεο (απφ ην αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dbd4690bcfb054e5b9836f1cd185df3d2

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Γεσηερλνινγία
θαη Πεξηβάιινλ κε (3) εηδηθεχζεηο: Ώλίρλεπζε θαη Βληνπηζκφο ζηε Αηαρείξηζε ηνπ
Γεσπεξηβάιινληνο, Βθκεηάιιεπζε Οξπθηψλ Πφξσλ θαη Γεσηερληθά Έξγα,
Ώμηνπνίεζε ΐηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Τιηθψλ θαη Βλεξγεηαθψλ Πφξσλ β). Μεραληθή
Πεηξειαίνπ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
O πηπρηνχρνο ηνπ ηµήµαηνο Μεραληθψλ Oξπθηψλ Πφξσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο,
ν νπνίνο νξίδεηαη σο Αηπισµαηνχρνο Μεραληθφο Oξπθηψλ Πφξσλ, έρεη σο θχξηα
δξαζηεξηφηεηά ηνπ ηελ αλαδήηεζε, εμφξπμε, επεμεξγαζία θαη ελ γέλεη εθκεηάιιεπζε
ησλ νξπθηψλ πφξσλ.
O Αηπισµαηνχρνο Μεραληθφο Oξπθηψλ Πφξσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα επαγγειµαηηθήο
ελαζρφιεζεο ζηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: Μειέηε θαη επίβιεςε έξγσλ γηα ηελ
αλίρλεπζε θαη ηνλ εληνπηζµφ νξπθηψλ πφξσλ µε γεσηξήζεηο, θνηηαζµαηνινγηθέο,
γεσθπζηθέο, νξπθηνινγηθέο θαη άιιεο ζχγρξνλεο µεζφδνπο. Βθπφλεζε, επίβιεςε θαη
εθαξµνγή νηθνλνµηθνηερληθψλ µειεηψλ γηα ηελ επηθαλεηαθή ή ππφγεηα
εθµεηάιιεπζε βηνµεραληθψλ νξπθηψλ θαη µεηαιιεπµάησλ. πµµεηνρή ζηε µειέηε
θαη επίβιεςε γεσηερληθψλ έξγσλ φπσο δηαθηλήζεηο εδαθψλ, δηάλνημε ζεξάγγσλ,
ζηαζεξνπνίεζε πξαλψλ θιπ. ρεδηαζµφο, µειέηε, επίβιεςε δηαδηθαζηψλ
εµπινπηηζµνχ θαη πνηνηηθήο αλαβάζµηζεο µεηαιιεπµάησλ βηνµεραληθψλ θαη
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ελεξγεηαθψλ νξπθηψλ. Ώμηνπνίεζε βηνµεραληθψλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ γηα ηε
δεµηνπξγία ηππνπνηεµέλσλ βηνµεραληθψλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ (θεξαµηθά,
ππξίµαρα, γπαιηά, θνληάµαηα θ.ι.π.). ρεδηαζµφο, µειέηε θη επίβιεςε ζπζηεµάησλ
παξαγσγήο θαη εθµεηάιιεπζεο ξεπζηψλ απφ ππφγεηνπο ηαµηεπηήξεο
(πδξνγνλάλζξαθεο, γεσζεξµηθά ξεπζηά θ.ιπ.). Μειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
θαη απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο ζε πεξηνρέο εθµεηάιιεπζεο νξπθηψλ πφξσλ.

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ
ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
Σα αλσηέξσ ηκήκαηα έρνπλ ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κεραληθψλ εηδηθψλ
ζην ζρεδηαζκφ ηεο δνκήο θαη ηεο δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζχγρξνλσλ
ηερλνινγηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Βπηδηψθνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ζηνπο
θνηηεηέο ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ αλαγθαίσλ γηα ην δπλακηθφ ζρεδηαζκφ
ζπζηεκάησλ παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
1. ρνιή Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο. Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πιαηεία
Ώγ. Σίηνπ, 73132 Υαληά. web site: http://www.dpem.tuc.gr/
2. Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο. Πνιπηερληθή ρνιή.
Αεκνθξίηεην Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. πγθξφηεκα Πνιπηερληθήο ρνιήο,
67100 Ξάλζε. web site: http://www.pme.duth.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Αηαθνξηθφο & Οινθιεξσηηθφο Λνγηζκφο, Φπζηθή,
Μεζνδνινγία Πξνγξακκαηηζκνχ Δ/Τ, Μεραλνινγηθφ ρέδην & Υξήζε Δ/Τ, Σερληθή
Μεραληθή-ηαηηθή, Γεληθή Υεκεία, Διεθηξηθά Κπθιψκαηα, Ώιγφξηζκνη θαη Ανκέο
Αεδνκέλσλ, πλήζεηο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο, Πηζαλφηεηεο γηα Μεραληθνχο, Σερληθή
Μεραληθή – Ώληνρή Τιηθψλ, Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε, ηαηηζηηθή γηα Μεραληθνχο,
Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο, Σερλνινγία Παξαγσγήο, ηνραζηηθέο Αηαδηθαζίεο,
ηνηρεία Μεραλψλ, Θεξκνδπλακηθή, πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Ώπνθάζεσλ, ΜεΓξακκηθφο
Πξνγξακκαηηζκφο, Ρεπζηνκεραληθή, Διεθηξνληθφ
Βπηρεηξείλ,
Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνίθεζε, Έιεγρνο Πνηφηεηαο, Μάξθεηηλγθ, Θέκαηα
Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Αίθηπα Παξαγσγήο,
Ώλάιπζε Βπελδπηηθψλ
Ώπνθάζεσλ, Μειέηε-ρεδίαζε κε Υξήζε Δ/Τ (CAD), Βξγνλνκία, Τδξνδπλακηθέο
θαη Θεξκηθέο Μεραλέο, πζηήκαηα Βιέγρνπ, Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο,
Μαζεκαηηθφο Υξεκ/θφο Λνγηζκφο, Πξνζνκνίσζε, Ρνκπνηηθή, Οξγάλσζε
Παξαγσγήο & Πξνγξακκαηηζκφο Έξγσλ, ηξαηεγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο,
Σερλνινγηθή Πξφβιεςε, Μνληεινπνίεζε Βπηρεηξεζηαθψλ Αηαδηθαζηψλ, θ.ά.
Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζπλδπάδνπλ γλψζεηο καζεκαηηθψλ, θπζηθψλ θαη
αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ, ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο,
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πιεξνθνξηαθψλ
επηζηεκψλ.

ζπζηεκάησλ,

εθαξκνζκέλεο

νηθνλνκηθήο

θαη

δηνηθεηηθψλ

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Πνιπηερλείν Κξήηεο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d408cfc908fe346ee97bda296c15c7ca4

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ ζρνιή ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
κε (4) θαηεπζχλζεηο: α). Βπηρεηξεζηαθήο έξεπλαο β). Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο γ).
πζηεκάησλ παξαγσγήο δ). Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά ζηηο Βπηζηήκεο Μεραληθψλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο Μεραληθφο Παξαγσγήο & Αηνίθεζεο έρεη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ζε
βηνκεραλίεο ή βηνηερλίεο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ή ην είδνο ησλ πξντφλησλ πνπ
θαηαζθεπάδνπλ. Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη δηνηθεηηθέο θαη αζρνιείηαη κε ην
ζρεδηαζκφ θαη ηε δηνίθεζε ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο, ηελ
αλάπηπμε θαη δηνίθεζε πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, πνιπκέζσλ, ηειεκαηηθψλ
εθαξκνγψλ, θαζψο θαη ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, κε ην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ κε Δ/Τ,
κε ηελ εθνδηαζηηθή (logistics), ηε κειέηε θαη ην ζρεδηαζκφ ξνκπνηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο, ηελ νξγάλσζε ζπζηεκάησλ
δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηελ αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ηε κειέηε
ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηψλ θαη ην ηερλνινγηθφ κάξθεηηλγθ.
Σα ηδησηηθά γξαθεία θαη νη εηαηξείεο ζπκβνχισλ νξγάλσζεο πξνζιακβάλνπλ
κεραληθνχο παξαγσγήο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζρεδηαζκνχ θαη
ρσξνηαμίαο εξγνζηαζίσλ, νξγάλσζεο απνζεθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ,
πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ παξαγσγήο θαη
ηερληθννηθνλνκηθήο ζθνπηκφηεηαο επελδχζεσλ. ιεο νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη νη
νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ΑΒΔ, ΟΣΒ, ππνπξγείν Βζληθήο Άκπλαο θ.ά.)
δηαζέηνπλ ηκήκαηα κειεηψλ νξγάλσζεο θαη επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο ζηα νπνία νη
κεραληθνί παξαγσγήο έρνπλ φια ηα εθφδηα γηα λα εξγαζηνχλ.
Απλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ππάξρνπλ θαη ζε άιινπο νξγαληζκνχο (π.ρ. ηξάπεδεο) πνπ
δηαηεξνχλ ζπρλέο ζπλαιιαγέο κε βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. Μπνξεί λα εξγαζηεί θαη
σο θαζεγεηήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, αθνχ θνηηήζεη ζηελ Παηδαγσγηθή
ρνιή ηεο ΏΠΏΕΣΒ.
Ο πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Αηνίθεζεο έρεη σο θχξηα
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ ηερλνινγία ηεο παξαγσγήο θαη ηε
δηνίθεζε – δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο είηε απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία
κε άιινπο επηζηήκνλεο. Σα εθφδηα σο ζηέιερνο ή ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο λα
πξνεηνηκάζεη θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ επηζηεκνληθή ιήςε απνθάζεσλ κεηά απφ
εθηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο (ζηαηηζηηθή ζεψξεζε) θαη πξφβιεςε ησλ
κειινληηθψλ εμειίμεσλ (δπλακηθή ζεψξεζε). Ο Μεραληθφο Παξαγσγήο θαη
Αηνίθεζεο θαιχπηεη αλάγθεο πνπ ε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη παξαγσγή δεκηνπξγνχλ.
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ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΚΡΔΣΔ
θνπφο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε θαηάξηηζε Μεραληθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθαηάζηαζε, ηελ πξνζηαζία θαη ηε
δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζηφρν ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, δειαδή ηελ θάιπςε
ησλ αλαγθψλ γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο θνηλσλίαο, ηελ
πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ βηνκεραληθψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ θαη ηελ παξαγσγή
ησλ απαηηνχκελσλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο, δηαζθαιίδνληαο ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία
ησλ αλζξψπσλ θαζψο θαη ηελ ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο κε ηελ ηαπηφρξνλε
δηαηήξεζε ησλ πφξσλ πνπ καο πξνζθέξεη ην πεξηβάιινλ (αέξαο, λεξφ, έδαθνο,
νηθνζπζηήκαηα)
Βπηδηψθνπλ: α). ηελ εθπαίδεπζε κεραληθψλ ηθαλψλ λα ζπκβάιινπλ ζηε κέηξεζε,
παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί ε
αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα φηαλ ζπλεπάγεηαη κεηαβνιέο θαη αιινηψζεηο ζην
πεξηβάιινλ β). ηελ δηεπηζηεκνληθή έξεπλα ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ ηελ
αλάπηπμε θαηλνηφκσλ θαη απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ ηηο
ηξέρνπζεο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο. γ). ηελ παξνρή πεξηβαιινληηθψλ
ππεξεζηψλ ζηελ θνηλσλία, ζηελ πνιηηεία θαη ζηνπο ζρεηηθνχο θιάδνπο παξαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο κε ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε.
1. Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο. Πνιπηερληθή ρνιή. Παλεπηζηήκην
Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Μπαθφια θαη ηαιβέξα, 50100 Κνδάλε. web site:
http://enveng.uowm.gr/

2. Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο. Πνιπηερληθή ρνιή. Αεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο. πγθξφηεκα Πνιπηερληθήο ρνιήο, ΐαζ. νθίαο 12,
67100 Ξάλζε.
3. ρνιή Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο. Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πιαηεία Ώγ. Σίηνπ,
73132 Υαληά. web site: http://www.enveng.tuc.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Αηαθνξηθφο & Οινθιεξσηηθφο Λνγηζκφο, Φπζηθή,
Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία, ρεδίαζε Πεξηβαιινληηθψλ πζηεκάησλ κε ρξήζε Δ/Τ,
Βηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ, Οηθνινγία, Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ηνπ
Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο, Πεξηβαιινληηθή Υεκεία, Σερληθή Μεραληθή – ηαηηθή,
Γεσδαηζία, Πεξηβαιινληηθή Μηθξνβηνινγία, Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο, Πηζαλφηεηεο &
ηαηηζηηθή, Ώληνρή ησλ Τιηθψλ, Ρεπζηνκεραληθή, Έιεγρνο Θνξχβνπ, Γεσγξαθηθά
πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, Ρχπαλζε & Έιεγρνο Ρχπαλζεο Νεξνχ, Πεξηβαιινληηθή
Θεξκνδπλακηθή, Μαζεκαηηθέο Μέζνδνη ζηε Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή,
Πεξηβαιινληηθή Μεηεσξνινγία θαη Μνληέια Πνηφηεηαο Ώέξα, Φπζηθέο Αηεξγαζίεο
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ζηελ Βπεμεξγαζία Νεξνχ & Τγξψλ Ώπνβιήησλ, Αηαρείξηζε θαη Βπεμεξγαζία
Ώπνξξηκκάησλ, Βθαξκνγέο ζε Πεξηβαιινληηθά Μνληέια, ρεδηαζκφο ηαζκψλ
Μεηαθφξησζεο θαη Υψξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Ώπνξξηκκάησλ, Πεξηβαιινληηθή
Τδξαπιηθή, εηζκνινγία θαη Ώληηζεηζκηθφο Κψδηθαο, Τδξεχζεηο & Ώπνρεηεχζεηο,
ρεδηαζκφο Πεξηβαιινληηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ θαη Βθηίκεζε Πεξηβαιινληηθψλ
Βπηπηψζεσλ, θ.ά.
Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ παξέρνπλ επηζηεκνληθέο γλψζεηο κεηαμχ άιισλ ζηηο εμήο
πεξηνρέο: ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ
απνβιήησλ, αεξίσλ εθπνκπψλ, αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, απνβιήησλ γεσξγηθψλ
βηνκεραληψλ θαη βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ, ηνμηθψλ θαη επηθηλδχλσλ απνβιήησλ,
δηαρείξηζε αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ λεξψλ, ζπζηήκαηα
κέηξεζεο ξχπαλζεο αέξα, λεξψλ θαη εδάθνπο, εμπγίαλζε εδάθνπο θαη απνθαηάζηαζε
ππνγείσλ λεξψλ, δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ, αζηηθά δίθηπα απνρέηεπζεο θαη δίθηπα
άξδεπζεο, κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη επηθηλδπλφηεηαο, έιεγρνο
ζνξχβσλ θαη αθηηλνβνιηψλ, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ζην Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζην
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο πεξηιακβάλεη α). ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη β). ηα θαη'
επηινγή ππνρξεσηηθά καζήκαηα.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Α.Π.Θ. πεξηιακβάλεη καζήκαηα βαζηθνχ
θνξκνχ γηα ηα πξψηα ζηα έμη πξψηα εμάκελα, ελψ ζηα επφκελα αθνινπζεί ε
εμεηδίθεπζε ζε δπν δηαθξηηέο θαηεπζχλζεηο: α). Μεραληθή Πεξηβάιινληνο κε
θαηεχζπλζε Αηκφζθαηξα - Δλέξγεηα θαη Κιηκαηηθέο Αιιαγέο β). Μεραληθή
Πεξηβάιινληνο κε θαηεχζπλζε Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο Νεξνχ θαη Δδάθνπο Βηψζηκν Αζηηθφ Πεξηβάιινλ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d4d78cae9db7d4a52b7a2382eb527098d
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2009-10)

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7b61961ee81f483c8204cfe52153093c
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Πνιπηερλείν Κξήηεο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d3c9f25d15b25409488cb880ade62dc8b

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Α.Π.Θ. πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή θαη Βπηζηήκε β). Σερλνινγίεο
Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία γ). Πεξηβάιινλ θαη πκπεξηθνξά.

Πεξηβάιινληνο

ζηε

Δ ρνιή ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ

Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή, κε (3) θαηεπζχλζεηο: α). Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή –
Τδαηηθνί Πφξνη θαη Κιηκαηηθή Ώιιαγή β). Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή – Βπεμεξγαζία
Νεξνχ θαη Τγξψλ Ώπνβιήησλ γ). Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή – Πεξηβαιινληηθή
Αηαρείξηζε, ΐηψζηκε Βλέξγεηα θαη Κιηκαηηθή Ώιιαγή.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
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Σα αληηθείκελα επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο ηνπ Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο κπνξεί
λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα αθφινπζα: Μειέηεο-έξεπλεο ξχπαλζεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ
αέξα, ην λεξφ ή ην έδαθνο. Μειέηεο απνθαηάζηαζεο πεξηνρψλ πνπ έρνπλ ξππαλζεί ή
ρξεηάδνληαη αιιαγή ρξήζεο (π.ρ. εγθαηαιεηκκέλα ιαηνκεία, βηνκεραληθέο
εγθαηαζηάζεηο), Μειέηεο πζηεκάησλ Ώληηξξππαληηθήο Σερλνινγίαο. Βγθαηαζηάζεηο
θαζαξηζκνχ απνβιήησλ (βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ,
πφιεσλ). Μειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ
(δεκφζηα έξγα, απφβιεηα, απνξξίκκαηα, θηίξηα, βηνκεραληθέο κνλάδεο), χκβνπινη
Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο (Σνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Ώπηνδηνίθεζε, Αεκφζηνο
Σνκέαο, Οξγαληζκνί Βπξχηεξνπ Αεκφζηνπ Σνκέα, Έλνπιεο Απλάκεηο, Βθθιεζία,
θιπ.). Πεξηβαιινληηθνί Έιεγρνη ΐηνκεραληθψλ Πξντφλησλ. Βπνπηεία Βθαξκνγήο
Αηαηάμεσλ Πεξηβαιινληηθήο Ννκνζεζίαο θαη Πξνδηαγξαθψλ Πεξηβαιινληηθήο
πκβαηφηεηαο Έξγσλ θαη Βγθαηαζηάζεσλ, Μειέηεο-Έξεπλεο Αηαρείξηζεο θαη
Πξνζηαζίαο πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ ή ηδηαίηεξνπ νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη
αηζζεηηθνχ θάιινπο πεξηνρψλ. Μειέηεο Αηαρείξηζεο ηεξεψλ Ώπνξξηκκάησλ
(ζπιινγή, αλαθχθισζε, κεηαθνξά, πγεηνλνκηθή ηαθή). ηειέρε εξγνιεπηηθψλ
εηαηξηψλ Δ‟ ηάμεσο, φπνπ απφ ηε λνκνζεζία ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ
«Μεραληθνχο εμεηδηθεπκέλνπο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο» (Π.Α, 368/2-12-1994).
Ο Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο κπνξεί λα εξγαζηεί: ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία, αλάπηπμε θαη ελ γέλεη δηαρείξηζε ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηελ εθπφλεζε ή θαη ηνλ έιεγρν κειεηψλ δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηερληθά ή
άιια έξγα, ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κφλνο ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία
κε άιιεο εηδηθφηεηεο κεραληθψλ, ζε ζέκαηα ηεο επηζηήκεο ηνπ ζε ππνπξγεία,
νξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο, κεγάια ηερληθά γξαθεία θαη γξαθεία κειεηψλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αηαρείξηζεο, ηνπ
ρεδηαζκνχ θαη ηεο Ώλάπηπμεο Πεξηβαιινληηθψλ Αηεξγαζηψλ, ηεο Πεξηβαιινληηθήο
Τδξαπιηθήο θαη ηεο Γεσπεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο. Μπνξεί λα εξγαζηεί θαη σο
θαζεγεηήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ
πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, αθνχ θνηηήζεη ζηελ Παηδαγσγηθή ρνιή ηεο ΏΠΏΕΣΒ.

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΥΔΓΗΑΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
Σν αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε νινθιεξσκέλε ρεδίαζε Πξντφλησλ θαη
πζηεκάησλ κε ηελ δεκηνπξγηθή ρξήζε γλψζεο θαη ηδεψλ απφ έλα επξχ θάζκα ησλ
ηερλψλ θαη ησλ επηζηεκψλ κε έκθαζε ζηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Ο ζθνπφο ηνπ
ηκήκαηνο είλαη λα παξάγεη απνθνίηνπο πνπ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
δεκηνπξγηθά λέεο ηερλνινγίεο, επηζηήκε θαη ηέρλε γηα λα ζρεδηάζνπλ ιχζεηο κε ηελ
κνξθή εχρξεζησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ ζε δηάθνξνπο
ρψξνπο θαη πιαίζηα.
1. Σκήκα Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ & πζηεκάησλ. ρνιή Θεηηθψλ
Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ. Βξκνχπνιε 84100. χξνο. web site:
http://www.syros.aegean.gr/
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ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώπεηξνζηηθφο Λνγηζκφο, Πιεξνθνξηθή, Θεσξία θαη
Μεζνδνινγία ρεδίαζεο, ηνχληην, Εζηνξία ρεδίαζεο & Σερλνινγίαο, Γξακκηθή
Άιγεβξα & Ώλαιπηηθή Γεσκεηξία, Tερλνινγίεο, Μεζνδνινγίεο Πξνγξακκαηηζκνχ,
Αηζδηάζηαηνο & Σξηζδηάζηαηνο ρεδηαζκφο κε Νέα θαη Παξαδνζηαθά Μέζα,
Αηαθξηηά Μαζεκαηηθά, Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο, Μεραληθή Τιηθνχ ψκαηνο,
Αηαδξαζηηθή ρεδίαζε, Αηζδηάζηαηνο & Σξηζδηάζηαηνο ρεδηαζκφο κε Νέα θαη
Παξαδνζηαθά Μέζα, Βηζαγσγή ζηηο Πηζαλφηεηεο θαη ηε ηαηηζηηθή, Τιηθά,
Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα/Μάλαηδκελη, Ώλάιπζε θαη ρεδίαζε Πιεξνθ. πζηεκάησλ,
ρεδίαζε κε Δ/Τ, Μεραληθή Τιηθψλ πζηεκάησλ, Σερλνινγία θαη
Πξνγξακκαηηζκφο ζην Αηαδίθηπν, Βηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ θαη Μνληέια
Μάξθεηηλγθ, Αηαρείξηζε ρεδίαζεο, ρεδίαζε Διεθηξνληθνχ Βπηρεηξείλ, Σερλνινγία
Πνιπκέζσλ, Γλσζηηθή Βπηζηήκε, ρεδίαζε Πιεξνθνξίαο, Ρνκπνηηθή, ρεδίαζε
ΐηνκεραληθψλ πζηεκάησλ, Πιεξνθνξηθή Κηλεκαηνγξαθία, Βθηππσηηθή,
ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο, ρεδίαζε Πεξηβαιινληηθψλ πζηεκάησλ, θ.ά.
Γηα ηελ άκεζε επαθή ησλ θνηηεηψλ κε ην επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη ην ηκήκα
ελζσκάησζε ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ σο Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα κε πςειή
βαξχηεηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ θαη
δεκφζηνπ ηνκέα. Οη έλλνηεο-θιεηδηά πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην επηζηεκνληθφ
αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο θαη ραξαθηεξίδνπλ ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ είλαη: α).
Δπηθνηλσλία Αλζξψπνπ – Μεραλήο β). ρεδίαζε κε Ζ/Τ γ). Οξγαλσζηαθή
ζρεδίαζε.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d71eb4ec8039f44bb8f18472c69913745
Παξνπζίαζε ηνπ ηκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (2014)
 https://www.youtube.com/watch?v=GmvS4TQ_Sc0

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηε ρεδίαζε Αηαδξαζηηθψλ
θαη ΐηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγνπο κε ηηο
ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ ζηνλ Αεκφζην θαη Εδησηηθφ Σνκέα: ζηα Ν.Π.Α.Α., ζε επηρεηξήζεηο
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζε δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, εθδνηηθνχο νίθνπο, επηρεηξήζεηο
γξαθηθψλ ηερλψλ θαη εθεκεξίδεο, ζηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν
(ζρεδηαζκφο ηίηισλ, επηκέιεηα ηίηισλ θαη ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ θηι.), σο ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο ζηελ παξαγσγηθή βηνκεραλία θαη ζε επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ.

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 180

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
Σα αλσηέξσ ηκήκαηα επηδηψθνπλ λα πξνζθέξνπλ γλψζεηο ζε γλσζηηθά πεδία θαη
αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ θαη
ρσξηθψλ ελνηήησλ φπσο: α). Υσξνηαμία θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε: εζληθά,
πεξηθεξεηαθά, εηδηθά ρσξνηαμηθά ζρέδηα, ζρέδηα ρσξηθήο αλάπηπμεο, ηνπηθά
αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ β). Πνιενδνκηθφ
πξνγξακκαηηζκφ θαη αζηηθή αλάπηπμε: ξπζκηζηηθά ζρέδηα, γεληθά πνιενδνκηθά
ζρέδηα, πνιενδνκηθέο κειέηεο, ζρέδηα νινθιεξσκέλεο αζηηθήο αλάπηπμεο, ζρέδηα
πεξηνρψλ επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο γ). Πξνγξακκαηηζκφ δηθηχσλ θαη
ππνδνκψλ: ζπγθνηλσληαθά έξγα, δίθηπα θπθινθνξίαο, δίθηπα ελέξγεηαο, ινγηζηηθή
ησλ κεηαθνξψλ δ). Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη ζρεδηαζκφ: πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο, βηψζηκε αλάπηπμε, πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο ε).
Πξνγξακκαηηζκφ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκηθήο αλάπηπμεο: δηαρείξηζε
βηνκεραληθψλ ζπγθεληξψζεσλ, δίθηπα κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ηερλνινγηθά πάξθα,
πεξηθεξεηαθά ηερλνινγηθά πξνγξάκκαηα, ππνδνκέο ηειεκαηηθήο ζη). Βθαξκνγέο
πιεξνθνξηθήο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ: γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ,
CAD, βάζεηο δεδνκέλσλ, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο.
Σα αληηθείκελα απηά είλαη ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο θαη θαιχπηνπλ ην ζχλνιν
ησλ επηκέξνπο πιεπξψλ νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο. Οη απφθνηηνη ησλ
αλσηέξσ ηκεκάησλ ζα έρνπλ γλψζεηο ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο αλαπηπμηαθψλ
δηαδηθαζηψλ, νηθηζηηθψλ ζεκάησλ, δηθηχσλ ππνδνκψλ, πεξηβάιινληνο, κεηαθνξάο
ηερλνινγίαο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιεξσκέλε νξγάλσζε κηαο πεξηνρήο, είηε
απηή είλαη αζηηθή είηε αγξνηηθή.
1. Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο. Πνιπηερληθή ρνιή.
Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124
Θεζζαινλίθε. web site: http://www.plandevel.auth.gr/
2. Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο & Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο. Πνιπηερληθή ρνιή. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πεδίνλ Άξεσο,
38334 ΐφινο. web site: http://www.prd.uth.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: πλζεηηθφ Βξγαζηήξην Σερληθψλ ρεδίαζεο θαη
αλαγλψξηζεο ηνπ ρψξνπ, Βξγαζηήξην Μεζνδνινγίαο, Ώλάιπζεο θαη ρεδηαζηηθήο
Ώπεηθφληζεο ηνπ Υψξνπ, Θεσξία Πνιενδνκίαο: βαζηθέο έλλνηεο θαη πξαθηηθέο,
Θεσξία Υσξνηαμίαο: νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη πνιηηηθέο, Εζηνξία ηεο πφιεο θαη ηεο
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πνιενδνκίαο, Παγθνζκηνπνίεζε θαη ρσξηθή αλάπηπμε, Αεκφζηα Αηνίθεζε θαη
Πνιηηηθή, Αεκφζηα Οηθνλνκηθή, Θεσξίεο Οηθνλνκηθήο Ώλάπηπμεο, ΣνπνγξαθίαΓεσδαηζία, Υαξηνγξαθία – ζεκαηηθή ραξηνγξαθία, Φσηνγξακκεηξία, ΐηψζηκε
αλάπηπμε θαη ηερληθά έξγα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, Μεηαθνξέο θαη Υξήζεηο Γεο,
Κνηλσληνινγία ηνπ ρψξνπ, Βθηίκεζε θαη Αηαρείξηζε Ώθηλήησλ, Πιεξνθνξηθή :
ρεδίαζε κε ρξήζε Δ/Τ. θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έκθαζε
ζηελ θαηαλφεζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηεο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη
κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ρψξνπ θαη ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο γηα ηε
ζχληαμε πξνγξακκάησλ ρσξηθήο παξέκβαζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία
πνιενδνκηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη
δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Παξάιιεια νη ζπνπδέο
επηδηψθνπλ ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε πξνεγκέλσλ κεζνδνινγηθψλ
εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ζηελ αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ζηε δηαδηθαζία
απνθάζεσλ θαη ζηε ζχληαμε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ ζε δεηήκαηα
Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Ώλάπηπμεο.
Γηα λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη, νη ζπνπδέο ηνπ Μεραληθνχ Υσξνηαμίαο θαη
Ώλάπηπμεο ελζσκαηψλνπλ γλψζεηο πνιενδνκίαο, ρσξνηαμίαο, θπζηθήο θαη
αλζξψπηλεο γεσγξαθίαο, δηαρείξηζεο ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο, ρσξνζέηεζεο
ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο,
ζρεδηαζκνχ ησλ κεηαθνξψλ, δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, δηνίθεζεο έξγσλ θαη
πξνγξακκάησλ θ.ά., πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη επίιπζε ησλ
ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ ρσξηθψλ παξεκβάζεσλ.
Καη ηα δχν ηκήκαηα παξέρνπλ δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο κέζα απφ καζήκαηα
επηινγήο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dc3926571aa6e4933bc7b522f9d951fbd
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201314)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7866dbe3fdcc4ed494d40a1acbab0cf7
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
12.01.2014)
 http://www.tubechop.com/watch/4819899

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (9) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: 1). Αηαρείξηζε
Έξγσλ, πγθνηλσληαθφο θαη Υσξηθφο ρεδηαζκφο 2). Πνιενδνκία-Υσξνηαμία 3).
Υσξηθή Ώλάιπζε θαη Αηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο 4). Βπξσπατθέο πνπδέο ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Ώλάπηπμε 5). Πιεζπζκφο, Ώλάπηπμε, ηξαηεγηθέο Πξννπηηθέο 6).
Υσξηθέο Απλακηθέο θαη Υσξνηαμία ηεο Τπαίζξνπ 7). Νέα Βπηρεηξεκαηηθφηεηα,
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Καηλνηνκία θαη Ώλάπηπμε 8). Ώζηηθή Ώλάπιαζε θαη Ώλάπηπμε 9). ρεδηαζκφο θαη
Ώλάπηπμε Σνπξηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ νξίδνληαη σο „„Γιπλωμαηούτοι Μητανικοί
Φωροηάκηες και Περιθερειολόγοι‟‟ κι έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο ζηηο
παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: Βθπφλεζε ρσξνηαμηθψλ, πνιενδνκηθψλ, ξπζκηζηηθψλ θαη
ζπγθνηλσληαθψλ κειεηψλ. Μειεηψλ ρσξνζέηεζεο επηρεηξήζεσλ θαη παξαγσγηθψλ
κνλάδσλ. Ανκή θαη ρσξηθή νξγάλσζε δηθηχσλ ππνδνκήο, κεηαθνξψλ θαη ππεξεζηψλ.
Υξνληθφο θαη ηερληθννηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο έξγσλ. Βθπφλεζε κειεηψλ
ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Αηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε αλαπηπμηαθψλ
πξνγξακκάησλ. Σερληθννηθνλνκηθέο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο. Αηαρείξηζε θπζηθψλ
πφξσλ θαη εθπφλεζε κειεηψλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ. Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη εθαξκνγή
κεζφδσλ ηειεπηζθφπεζεο θαη γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ. Πάζεο
θχζεσο θνηλσληθννηθνλνκηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο αζηηθήο γεσγξαθίαο θαη
πεξηθεξεηαθήο αλάιπζεο. Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο
ζην Μεηξψν Βξγνιεπηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ, ζην Μεηξψν Βκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ
θαη ζηα κεηξψα κειεηεηψλ θαη κειεηεηηθψλ γξαθείσλ ηεο Γλσκνδνηηθήο Βπηηξνπήο
Μειεηψλ γηα ηα αληίζηνηρα έξγα θαη κειέηεο.
Ο Μεραληθφο Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο κπνξεί λα
εξγαζηεί: ζε Αεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο (π.ρ. Αήκνη, Ννκαξρίεο,
Πεξηθέξεηεο, Τπνπξγεία, ΒΟΣ), ζηελ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε σο ππεχζπλνο
ρσξνηαμηθψλ κειεηψλ ή κειεηψλ ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ζε Αηεζλείο
νξγαληζκνχο (π.ρ. Βπξσπατθή Έλσζε, Παγθφζκηα Σξάπεδα, Οξγαληζκφο
Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Ώλάπηπμεο), Κέληξα εξεπλψλ (π.ρ. Βζληθφ Κέληξν
Κνηλσληθψλ Βξεπλψλ, Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Βξεπλψλ),
Ώλαπηπμηαθέο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο, Εδησηηθά γξαθεία κειεηψλ θαη ζπκβνχισλ
επηρεηξήζεσλ, ΐηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ,
Καηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, Βηαηξείεο δηαρείξηζεο θαη επελδχζεσλ αθηλήησλ, Με
θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, Βπαγγεικαηηθέο ελψζεηο θ.ά.
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ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ & ΑΔΡΟΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Σα αλσηέξσ ηκήκαηα επηδηψθνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη αλάδεημε επηζηεκφλσλ
Μεραληθψλ κε ζχγρξνλν επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ ππφβαζξν, νη νπνίνη ζα
αζρνιεζνχλ κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ κειέηε, ηελ παξαγσγή, ηελ εγθαηάζηαζε θαη
επίβιεςε ιεηηνπξγίαο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε βηνκεραλίεο, ηερληθά έξγα θαη
θηίξηα, θαζψο θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο.
1. Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξoλαππεγψλ Μεραληθψλ. Πνιπηερληθή ρνιή.
Παλεπηζηήκην Πάηξαο. Παλεπηζηεκηνχπνιε
26500. Πάηξα. web site:
http://www.mead.upatras.gr/

2. ρνιή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ. Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Δξψσλ
Πνιπηερλείνπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε Γσγξάθνπ 15780 Ώζήλα. web site:
http://www.mech.ntua.gr/

3. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ. Πνιπηερληθή ρνιή. Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο. Λεσθφξνο Ώζελψλ Πεδίνλ Άξεσο, 38334 ΐφινο. web site:
http://www.mie.uth.gr/

4. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ. Πνιπηερληθή ρνιή.
Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web
site: http://www.meng.auth.gr/el.html
5. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ. Πνιπηερληθή ρνιή. Παλεπηζηήκην
Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Μπαθφια & ηαιβέξα, 50100 Κνδάλε. web site:
http://www.mech.uowm.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Μεραλνινγηθφ ρέδην,
Μεραλνπξγηθέο Μνξθνπνηήζεηο, ηαηηθή, Ώληνρή Τιηθψλ, Θεξκνδπλακηθή,
ηαηηζηηθή, Διεθηξηθέο Μεραλέο, Διεθηξνηερλία, Απλακηθή, Βπηζηήκε θαη
Σερλνινγία Τιηθψλ, Μεραληθή Ρεπζηψλ, ηνηρεία Μεραλψλ, Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε,
Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, Μνξθνπνηήζεηο κε Ώθαίξεζε Τιηθνχ, Σαιαληψζεηο θαη
Απλακηθή Μεραλψλ, Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, Διεθηξνληθή, Μεραλνινγηθφ
Βξγαζηήξην, Μεραλέο Μεηαηξνπήο Βλέξγεηαο – Βξγνκεραλέο, Ώπηφκαηνο Έιεγρνο,
ΐηνκεραληθή Αηνίθεζε, Ώληνρή Μεραλνινγηθψλ Καηαζθεπψλ, Βπέιηθηα πζηήκαηα
Μεραλνπξγηθψλ Μνξθνπνηήζεσλ ππνζηεξηδφκελα απφ Δ/Τ (CIM), χλδεζε
πζηεκάησλ CAD/CAE, Ώλάιπζε θαη χλζεζε Μεραληζκψλ, Απλακηθή
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Καηαζθεπψλ, Πεηξακαηηθή Ώληνρή Τιηθψλ, ηξνβηινκεραλέο, Μεραλέο Βζσηεξηθήο
Καχζεο, Θέξκαλζε – Φχμε – Κιηκαηηζκφο,, Βξγαιεηνκεραλέο, Μεηξνηερλία
Πνηνηηθνχ Βιέγρνπ, Ώηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε, Αηεξεχλεζε Πεξηβαιινληηθψλ
Βπηπηψζεσλ, Σερλνινγία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη ηελ
δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο δχν θαηεπζχλζεσλ ζπνπδψλ: α). Μεραλνιφγνπ θαη β).
Αεξνλαππεγνχ Μεραληθνχ. Οη θνηηεηέο πεξλνχλ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ ηξηψλ
πξψησλ εηψλ θνηλή θαη γηα ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ. Ώπφ ην ηέηαξην έηνο ησλ
ζπνπδψλ ηνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζηελ εηδηθφηεηα
ηνπ Ώεξνλαππεγνχ ή ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ. χκθσλα κε ην ηδξπηηθφ
Αηάηαγκα, απφ ην ζχλνιν ησλ εηζαρζέλησλ θνηηεηψλ επηιέγνληαη κέρξη πνζνζηνχ
15% θαη φρη πάλσ απφ ηξηάληα (30) θνηηεηέο, γηα λα εληαρζνχλ ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ
Ώεξνλαππεγνχ Μεραληθνχ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο ρνιήο Β.Μ.Π. πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο θαηά ην 6ν
εμάκελν ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο θχθινπο ζπνπδψλ: α). Δλεξγεηαθνχ
Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ β). Καηαζθεπαζηνχ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ γ).
Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ Παξαγσγήο δ). Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ Δλαέξησλ &
Δπίγεησλ Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεη ζηνπο
θνηηεηέο θαηά ην 6ν εμάκελν ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο κία απφ ηηο αθφινπζεο
θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: α). Δλέξγεηα, βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο θαη αληηξξππαληηθή ηερλνινγία β). Μεραληθή, πιηθά θαη θαηεξγαζίεο γ). Οξγάλσζε παξαγσγήο
θαη βηνκεραληθή δηνίθεζε.
Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπ Ώ.Π.Θ. θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο
πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο θαηά ην 7 εμάκελν ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο κία απφ ηηο
αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: α). Καηαζθεπαζηηθή β). Δλεξγεηαθή θαη γ).
Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πάηξαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d5612cdcffa164639a6ad13d73df2cf34
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d752bfa1038d940eb9ee7e05c2633c5f2
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πάηξαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d091ff8bc0aee4b6ebb56ff9258dff4df
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d47daa00e3d724676a9135236d858030a
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ.
έηνο 2014-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/da62fd643138e44b596dc463b85aaa6e3
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
12.01.2014)
 http://www.tubechop.com/watch/4815903
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (2014)
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 185



https://www.youtube.com/watch?v=jgpFE7UDtLU

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ κε (4) θαηεπζχλζεηο α). ρεδηαζκφο θαη Παξαγσγή β). Βλεξγεηαθά
πζηήκαηα γ). Αηνίθεζε Σερλνινγηθψλ πζηεκάησλ δ). Τπνινγηζηηθή θαη
Πεηξακαηηθή Μεραληθή θαη Πξνεγκέλα Τιηθά.
Δ ρνιή ηνπ Β.Μ.Π ζπκκεηέρεη ζε (13)
Αηαηκεκαηηθά Πξνγξάκκαηα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: 1). Ώξρηηεθηνληθή - ρεδηαζκφο ηνπ Υψξνπ 2). ΐηνταηξηθή
Σερλνινγία 3). Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 4). Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τιηθψλ 5).
Βθαξκνζκέλεο Μαζεκαηηθέο Βπηζηήκεο 6). Βθαξκνζκέλε Μεραληθή 7).
Μηθξνζπζηήκαηα θαη Ναλνδηαηάμεηο 8). Ναπηηθή θαη Θαιάζζηα Σερλνινγία θαη
Βπηζηήκε 9). Παξαγσγή & Αηαρείξηζε Βλέξγεηαο 10). Πεξηβάιινλ θαη Ώλάπηπμε 11).
πζηήκαηα Ώπηνκαηηζκνχ 12). Τπνινγηζηηθή Μεραληθή 13). Φπζηθή θαη
Σερλνινγηθέο Βθαξκνγέο.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηηο χγρξνλεο Μεζφδνπο ρεδηαζκνχ θαη Ώλάιπζεο ζηε ΐηνκεραλία κε
(3) θαηεπζχλζεηο: α). Βλεξγεηαθά πζηήκαηα, ΐηνκεραληθέο Αηεξγαζίεο θαη
Σερλνινγίεο Ώληηξξχπαλζεο β). Μεραληθή, Τιηθά θαη Καηεξγαζίεο, θαη γ).
Οξγάλσζε Παξαγσγήο θαη ΐηνκεραληθή Αηνίθεζε.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ
έξεπλα θαη αλάπηπμε, ην ζρεδηαζκφ, ηηο δνθηκέο θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη
ζπζηεκάησλ, ηελ νξγάλσζε παξαγσγήο θαη ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Σα αλσηέξσ
ηκήκαηα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο λένπο κεραληθνχο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα
ζπκβάιινπλ ζηελ ζπλερή ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη λα δηαθξηζνχλ ηφζν ζηελ
Βιιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
Οη απφθνηηνη ηνπο εγγξάθνληαη ζην Σερληθφ Βπηκειεηήξην Βιιάδνο (ΣΒΒ). χκθσλα
κε ηελ λνκνζεζία, έρνπλ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ Μεραλνιφγνπ
Μεραληθνχ γηα εθπφλεζε κειεηψλ θαη επίβιεςε ειεθηξν-κεραλνινγηθψλ (Δ/Μ)
εγθαηαζηάζεσλ. Βπίζεο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ θαη ζην
Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ (θαηεγνξίεο Δ/Μ, βηνκεραληθψλ, ελεξγεηαθψλ,
πδξαπιηθψλ έξγσλ).
Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κεηαμχ άιισλ: ζε βηνκεραληθέο
επηρεηξήζεηο (δηπιηζηήξηα, ρεκηθέο, ηξνθίκσλ, κεηάιισλ θ.ά.), ζε θαηαζθεπαζηηθέο
επηρεηξήζεηο, ζε επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζε γξαθεία κειεηψλ θαη
ζπκβνχισλ, ζε αλαπηπμηαθέο εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο, ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο (π.ρ.
Βπξσπατθή Έλσζε), ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο (π.ρ. Αήκνπο, Πεξηθέξεηεο, Τπνπξγεία),
ζε εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη παλεπηζηήκηα, θαζψο θη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο
κεραληθνί.
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ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΖ
ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΑΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 84

ΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ
θνπφο ηεο ζρνιήο είλαη ε εθπαίδεπζε Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ πνπ ζα
αζρνιεζνχλ κε ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή πισηψλ κέζσλ, ηελ
ηερλνινγία ζαιαζζψλ, ηε κειέηε κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηηο ζπλαθείο
εθαξκνγέο Δ/Τ θαη ηε λαπηηιηαθή νηθνλνκία.
1. ρνιή Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ. Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν.
Δξψσλ Πνιπηερλείνπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε Γσγξάθνπ 15780 Ώζήλα. web
site: http://www.naval.ntua.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηε Ναππεγηθή θαη Θαιάζζηα Σερλνινγία,
Μεραλνινγηθφ ρέδην, Βηζαγσγή ζηε Μεραλνπξγηθή, Σερλνινγία θαη Βξγαζηήξην,
Βηζαγσγή ζηε Ανκή θαη ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Δ/Τ, Μαζεκαηηθή Ώλάιπζε, ηαηηθή
ηεξενχ ψκαηνο, Φπζηθή, Μεραλνινγηθφ ρέδην κε ηελ ΐνήζεηα Τπνινγηζηή,
Ναππεγηθφ ρέδην, ρεδίαζε θαη Ώλάπηπμε Βθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο – χζηεκα
Unix, Ώλαιπηηθή, Αηαθνξηθή θαη Πξνβνιηθή Γεσκεηξία, Τδξνζηαηηθή θαη Βπζηάζεηα
Πινίνπ, Διεθηξνηερλία, Μεραληθή Παξακνξθσζίκνπ ηεξενχ, Μεραληθή ησλ
Ρεπζηψλ, Θεξκνδπλακηθή, ηνηρεία Μεραλψλ, Διεθηξνηερληθέο Βθαξκνγέο, ΐαζηθέο
Ώξρέο Ναπηηθήο θαη Θαιάζζηαο Τδξνδπλακηθήο, Ώληίζηαζε θαη Πξφσζε Πινίνπ,
Ώληνρή Πινίνπ, Θεσξία Πηζαλνηήησλ θαη ηαηηζηηθή, Βηζαγσγή ζηνλ Ώπηφκαην
Έιεγρν, πζηήκαηα CAD/CAM γηα ηε ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή Πινίσλ,
Τδξνζηαηηθή θαη Βπζηάζεηα Πινίνπ, Απλακηθή Ναππεγηθψλ Καηαζθεπψλ, Μεραλέο
Βζσηεξηθήο Καχζεσο, Μειέηε θαη Βμνπιηζκφο Πινίνπ, Ναππεγηθή Σερλνινγία,
πζηήκαηα θαη ΐνεζεηηθά Μεραλήκαηα Πινίνπ, Βπζηάζεηα Πνξείαο θαη
Βιηθηηθφηεηα Πινίνπ, Ναπηηθνί Κηλεηήξεο Diesel, Βλεξγεηαθά πζηήκαηα Πινίνπ,
Οηθνλνκηθή Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ, Ώμηνπηζηία Θαιάζζησλ Καηαζθεπψλ,
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Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Πινίσλ θαη ηφισλ, Βθνδηαζηηθή (Logistics) ζηηο
Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο, θ.ά. Γηα ηελ πιεξέζηεξε εμάιινπ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε
ησλ ζπνπδαζηψλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα καζήκαηα ηεο ρνιήο πεξηιακβάλνπλ θαη
εθπφλεζε ζεκάησλ, κε θνξπθαίν ην Θέκα ρεδίαζεο Πινίνπ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο ρνιήο έρεη ζπληαρζεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε, αθελφο
κελ, λα παξέρνληαη ζηνπο ζπνπδαζηέο νη βαζηθέο επηζηεκνληθέο γλψζεηο ζηηο
πεξηνρέο ηεο Ναππεγηθήο θαη ηεο Ναπηηθήο Μεραλνινγίαο, αθεηέξνπ δε, λα
θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ επξχηαηνπ θάζκαηνο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο
ησλ δηπισκαηνχρσλ Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d71c9be04bad6489eb1f1b10386805d56

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ ρνιή πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Ναπηηθή θαη Θαιάζζηα
Σερλνινγία θαη Βπηζηήκε.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο Ναππεγφο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε: Ναππεγεία, σο
κειεηεηήο ή επηβιέπσλ λέσλ θαηαζθεπψλ ή επηζθεπψλ. Ναππεγηθά γξαθεία (κφλνο
ηνπ ή κε ζπλεξγάηεο): κειεηεηήο, επηβιέπσλ, πξαγκαηνγλψκσλ, αμηψζεηο (claims),
εθηηκήζεηο. Αεκφζηνο ηνκέαο: Τπνπξγείν Βκπνξηθήο Ναπηηιίαο (θπξίσο Βπηζεψξεζε
Βκπνξηθψλ Πινίσλ, Ληκεληθφ ψκα, Βθπαίδεπζε), Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, Βξεπλεηηθά
Ελζηηηνχηα (ΒΛΚΒΘΒ, ΒΚΒΚ θιπ.), Βηαηξείεο (π.ρ. ΑΒΠ). Ναπηηιηαθέο εηαηξείεο:
ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο πινίσλ, επηβιέπσλ λέσλ θαηαζθεπψλ ή
επηζθεπψλ, ζε αμηψζεηο (claims), εθηηκήζεηο. Νενγλψκνλεο: Σκήκαηα έγθξηζεο
κειεηψλ θαη ζρεδίσλ, επηζεσξήζεηο θ.ι.π. Σξάπεδεο, Ώζθαιηζηηθέο Βηαηξείεο.
Βηαηξείεο ηνπ Βπξχηεξνπ Ναπηηιηαθνχ Σνκέα: εηαηξείεο εκπνξίαο κεραλεκάησλ θαη
ζπζηεκάησλ εμνπιηζκνχ πινίσλ. Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ
ππνζηήξημεο ζε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, λαππεγεία θαη λαππεγηθά γξαθεία.
Ώθαδεκατθή ζηαδηνδξνκία: Παλεπηζηήκηα θαη ΣΒΕ (ζηελ Βιιάδα ή ζην εμσηεξηθφ).
ΐηνκεραλία: ζαλ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο.

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα θαηαλννχλ θαη λα
αλαιχνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη λα θαηαξηίδνπλ
ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αληηκεηψπηζεο
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ.
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1. Σκήκα Πεξηβάιινληνο. ρνιή Πεξηβάιινληνο. Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ. Λφθνο
Παλεπηζηεκίνπ 81100 Μπηηιήλε. web site: http://www.env.aegean.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ΐηνινγία, Μαζεκαηηθά, Γεληθή Υεκεία, Φπζηθή, Οηθνλνκία
θαη Πεξηβάιινλ, ΐηνινγία Φπηψλ, Κνηλσλία θαη Πεξηβάιινλ, Βηζαγσγή ζηελ
Οηθνινγία, Πεξηβάιινλ θαη Βπηζηήκε, ηαηηζηηθή, Βηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή
Μεραληθή, Πιεξνθνξηθή, Βηζαγσγή ζηνλ Πεξηβαιινληηθφ ρεδηαζκφ, ΐηνινγία
Γψσλ, Πεξηβαιινληηθή Υεκεία, Φπζηθή Γεσγξαθία, Θεζκνί θαη Ννκνζεζία γηα ην
Πεξηβάιινλ, Υαξηνγξαθία θαη πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, Γεσξγία θαη
Πεξηβάιινλ, Τδαηηθά Οηθνζπζηήκαηα, Υεξζαία Οηθνζπζηήκαηα, Βδαθνινγία,
Πνζνηηθή Ώλάιπζε Οηθνζπζηεκάησλ, ΐηνινγηθή Πνηθηιφηεηα, Μηθξνβηαθή
Οηθνινγία, Γελεηηθή ησλ Πιεζπζκψλ, Αηαρείξηζε Οηθνζπζηεκάησλ, Μεζνγεηαθνχ
Σχπνπ Οηθνζπζηήκαηα, Οηθνινγηθή Βθηίκεζε Βπηθηλδπλφηεηαο, Οηθνηνμηθνινγία,
ρεδηαζκφο Πξνζηαηεπηέσλ Πεξηνρψλ, Αηαρείξηζε Οηθνζπζηεκάησλ, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ παξέρεη δπλαηφηεηα εηδίθεπζεο κέζα απφ πξνζθεξφκελα
καζήκαηα απφ ην 3 έηνο ζπνπδψλ, νξγαλσκέλα ζε ηξεηο νκάδεο- θαηεπζχλζεηο: α).
Μαζήκαηα Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ β). Μαζήκαηα Δθαξκνζκέλσλ
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πεξηβαιινληηθήο Σερλνινγίαο γ). Μαζήκαηα
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Πεξηβαιινληηθή
Πνιηηηθή & Αηαηήξεζε ΐηνπνηθηιφηεηαο θαη β). Οηθνινγηθή Μεραληθή & Κιηκαηηθή Ώιιαγή
γ) Environmental Sciences. πκκεηέρεη επίζεο ζην δηεζλέο Master in Environmental Sciences,
Policy and Management.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,
απνθηνχλ γλψζεηο θαη εκπεηξία πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα αζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά
κε ζέκαηα ξχπαλζεο πεξηβάιινληνο, δηαρείξηζεο νηθνζπζηεκάησλ, δηαρείξηζεο θαη
επεμεξγαζίαο θπζηθψλ πφξσλ θαη απνβιήησλ, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο,
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια έρνπλ ην δηθαίσκα εθπφλεζεο ρσξνηαμηθψλ θαη
πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ην Νφκν. O πηπρηνχρνο
πεξηβαιινληνιφγνο έρεη σο θχξηα επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ηνπ ηελ επεμεξγαζία,
ηε ζχληαμε θαη αμηνιφγεζε Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ, ηε δηελέξγεηα
ειέγρσλ πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε
πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ, ηε δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, αγσγή, ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία.
Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγνπο κε ηηο
ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα
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απαζρνιεζνχλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα θαη ζηελ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε: α).
σο επφπηεο πεξηβάιινληνο ζε λνκαξρίεο, κνλάδεο βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ, ζηελ
αλάπιαζε ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, ζηελ απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ θαη ζηηο
ρσκαηεξέο β). πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο ησλ ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ
νηθνζπζηεκάησλ γ). νηθνινγίαο ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ
αλζξψπνπ δ). εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο πνιηηείαο ε).
θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο αγσγήο
ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο ζη). δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο νξγαληζκψλ θαη
ππεξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν δ). ζηελ Βθπαίδεπζε
θαη ηελ Καηάξηηζε.

ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ &ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΣΔΥΝΖ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 92

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε αλάδεημε επηζηεκφλσλ πιεξνθνξηθήο κε ηδηαίηεξα
εθφδηα πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα ππνζηεξίδνπλ κε επηηπρία ηελ εηζαγσγή ηεο
ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ ΐηνταηξηθή, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ
αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ κεζνδνινγηψλ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ.
1. Σκήκα Πιεξνθνξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηελ Βηνταηξηθή. ρνιή Θεηηθψλ
Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Παπαζηνπνχινπ 2-4, 35100 Γαιαλέηθα
– Λακία. web site: http://www.dib.uth.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλψηεξα Μαζεκαηηθά, Γξακκηθή Άιγεβξα, Διεθηξνληθή
Φπζηθή, Ώξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ, Ώζχξκαηα Αίθηπα, Ώζθάιεηα Αηθηχσλ, ΐάζεηο
Αεδνκέλσλ, Διεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε, Πηζαλφηεηεο & ηαηηζηηθή, Πξνεγκέλεο
Σερληθέο Πξνγξακκαηηζκνχ, Λνγηθφο – πλαξηεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο,
Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Θεσξία Πιεξνθνξίαο – Κσδηθνπνίεζε, Οπηηθέο
Βπηθνηλσλίεο, Οπηηθή Μεηαγσγή, Μνληεινπνίεζε & Πξνζνκνίσζε Τπνινγηζηηθψλ
πζηεκάησλ, Νεπξσληθά Αίθηπα, Σερλεηή Ννεκνζχλε, Φεθηαθά Διεθηξνληθά,
Βθπαηδεπηηθά Πεξηβάιινληα Αηαδηθηχνπ, Αηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο, Βηζαγσγή
ζηελ ΐηνηαηξηθή Σερλνινγία, Βλζσκαησκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ ζηε
ΐηνηαηξηθή, ΐηνπιεξνθνξηθή, θ.ά.
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Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d52f2b4fe67af421ab6c94d358a7f129f

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη

Τπνινγηζηηθή ΐηνταηξηθή.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο κε Βθαξκνγέο ζηελ ΐηνταηξηθή έρνπλ ηηο
ίδηεο δπλαηφηεηεο κε ηνπο πηπρηνχρνπο Παλεπηζηεκηαθήο Βθπαίδεπζεο ηκεκάησλ
Πιεξνθνξηθήο. Βπηπιένλ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ αλάγθεο ζηνλ ηνκέα εμεηδίθεπζεο ησλ

εθαξκνγψλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζην ρψξν ηεο Εαηξηθήο / Τγείαο θαη ΐηνινγίαο.
Βλδεηθηηθά κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: α). ζην Αεκφζην ζε ζέζεηο αλάπηπμεο θαη
επίβιεςεο ιεηηνπξγίαο λνζνθνκεηαθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, δηαρείξηζεο
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ λνζνθνκείσλ, ππεχζπλνπ επηινγήο ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ,
δηαρεηξηζηηθήο παξαθνινχζεζεο Πξνγξακκάησλ Βξεπλάο θαη Ώλάπηπμεο δηαθφξσλ
Τπνπξγείσλ β). ζηα Παλεπηζηήκηα θαη Βξεπλεηηθά Κέληξα σο Αηδαθηηθφ-Βξεπλεηηθφ
πξνζσπηθφ ζε εξεπλεηηθά ζέκαηα φπσο ε αλάιπζε γνληδίσλ, ε δηακφξθσζε
πξνηχπσλ ζηεξενδνκήο θ.ι.π. γ). ζηνλ Εδησηηθφ ηνκέα σο επηζηεκνληθνί ππεχζπλνη:
ηειεταηξηθήο, εθαξκνγψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε ηαηξηθέο ζπζθεπέο γηα
επεμεξγαζία βηνζεκάησλ ή εηθφλσλ, ζρεδηαζκνχ θαη έξεπλαο ζε εξεπλεηηθά ηκήκαηα
κεγάισλ εηαηξεηψλ γηα ηε βειηίσζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ
ηερλεηψλ νξγάλσλ.

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
θνπφο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε θαηάξηηζε ηερληθψλ επηζηεκφλσλ πνπ ζα
έρνπλ σο απνζηνιή λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε κειέηε, ηελ
επίβιεςε θαη ηελ θαηαζθεπή δνκηθψλ, πδξαπιηθψλ, ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ θαη
έξγσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο.
1. ρνιή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Δξψσλ
Πνιπηερλείνπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε Γσγξάθνπ 15780 Ώζήλα. web site:
http://www.civil.ntua.gr/
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2. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Πνιπηερληθή ρνιή. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο.
Πεδίνλ Άξεσο, 38334 ΐφινο. web site: http://www.civ.uth.gr/
3. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Πνιπηερληθή ρνιή. Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web
site: http://www.civil.auth.gr/
4. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Πνιπηερληθή ρνιή. Αεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο. ΐαζ. νθίαο 12, 67100 Ξάλζε. web site:
http://www.civil.duth.gr/

5. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Πνιπηερληθή ρνιή. Παλεπηζηήκην Πάηξαο.
Παλεπηζηεκηνχπνιε 26500, Πάηξα. web site: http://www.civil.upatras.gr/el/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά , Φπζηθή, Σερληθή Μεραληθή , Παξαζηαηηθή
Γεσκεηξία, Πεξηθεξεηαθή Ώλάπηπμε θαη Πνιενδνκία – Υσξνηαμία, Σερληθέο
ρεδηάζεηο, Ανκηθά Τιηθά, Γεσινγία Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, Οηθνδνκηθή,
Γεσδαηζία, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Βθαξκνζκέλε ηαηηθή, Τδξαπιηθή, πγθνηλσληαθέο
Σερληθέο, Φσηνγξακκεηξία – Γεσπιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Βδαθνκεραληθή,
Τδξαπιηθά έξγα, Οδνπνηία, ηδεξνπαγέο θπξφδεκα, Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο,
Οξγάλσζε θαη Πξνγξακκαηηζκφο Έξγσλ, Θεκειηψζεηο θαη Ώληηζηεξίμεηο, Ληκεληθά
Έξγα, Ππξνπξνζηαζία ησλ Καηαζθεπψλ, Τδξνδπλακηθά έξγα, Αηαρείξηζε Τδαηηθψλ
Πφξσλ, Πεξηβαιινληηθή πδξαπιηθή, ρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, Βλεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο θαη αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο
ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, Γεσηερληθή ζεηζκηθή κεραληθή, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε
Βξγνηαμίσλ Ανκηθψλ έξγσλ θ.ά.
Ώμίδεη λα ζεκεησζεί πσο φια ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ
ζηα δχν ηειεπηαία έηε δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο – θαηεπζχλζεσλ ζηνπο
θνηηεηέο ηνπο. Οη θαηεπζχλζεηο θαιχπηνπλ ζπλήζσο ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ
Ανκνζηαηηθνχ Μεραληθνχ, ηνπ Τδξαπιηθνχ Μεραληθνχ, ηνπ πγθνηλσληαθνχ
Μεραληθνχ θαη ηνπ Γεσηερληθνχ Μεραληθνχ, ελδερνκέλσο κε δηαθνξεηηθέο
νξνινγίεο αλά ηκήκα.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d60b9bd2be59c42ce864a99a2f7250b0d
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 200809)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dc3ef488b7f8d40d5a9617ee0a4f7966a
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2010-11)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/deddd194120e541a6ad7b8667d7c65d1b
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d708d45b52bb145eba68da0dd8c719fc5
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
12.01.2014)
 http://www.tubechop.com/watch/4819958
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 192

Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (2014)
 https://www.youtube.com/watch?v=wJ2d8ohCwLI

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ ρνιή ηνπ Β.Μ.Π. πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ β). Ανκνζηαηηθφο ρεδηαζκφο θαη
Ώλάιπζε ησλ Καηαζθεπψλ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Ώλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ β).
Αηαρείξηζε Έξγσλ, πγθνηλσληαθφο θαη Υσξηθφο ρεδηαζκφο γ). Αηαρείξηζε
Τδξνκεηεσξνινγηθψλ Κηλδχλσλ.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Ώληηζεηζκηθφο ρεδηαζκφο Σερληθψλ Έξγσλ β). Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη
βηψζηκε Ώλάπηπμε γ). Αηνίθεζε θαη Αηαρείξηζε Σερληθψλ Έξγσλ δ). ρεδηαζκφο,
Οξγάλσζε θαη Αηαρείξηζε πζηεκάησλ Μεηαθνξψλ.
Σν ηκήκα ηνπ Α.Π.Θ. πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Νέα
Τιηθά θαη Σερλνινγίεο ζην ρεδηαζκφ Έξγσλ απφ Οπιηζκέλν θπξφδεκα β).
Τδξαπιηθή Μεραληθή γ). Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Σερληθψλ πζηεκάησλ δ).
Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ κε (4) θαηεπζχλζεηο: α).Ώληηζεηζκηθφο ρεδηαζκφο Καηαζθεπψλ β).
Γεσηερληθή Μεραληθή γ). Τδαηηθνί Πφξνη θαη Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο δ). Βπθπή
πζηήκαηα Μεηαθνξάο θαη Αηαρείξηζε Έξγσλ, θαζψο θαη δηαθξαηηθφ κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Ώληηζεηζκηθή Μεραληθή θαη Σερληθή εηζκνινγία

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο πνιηηηθφο κεραληθφο κπνξεί λα εξγαζηεί : σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κε δηθφ ηνπ
γξαθείν εθπφλεζεο κειεηψλ (νηθνδνκηθέο άδεηεο), σο δεκφζηνο ππάιιεινο ζηα
ζρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ ππνπξγεία (ΤΠΒΥΧΑΒ θαη Μεηαθνξψλ), σο
ζπγθνηλσληνιφγνο θαη σο πδξαπιηθφο κεραληθφο, ζε νξγαληζκνχο, ηξάπεδεο,
λνκαξρίεο, ζηελ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε, σο ηδησηηθφο ππάιιεινο ζε ηερληθέο εηαηξείεο
θαη βηνκεραλίεο θη σο θαζεγεηήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αθνχ θνηηήζεη ζηελ
Παηδαγσγηθή ρνιή ηεο ΏΠΏΕΣΒ.

ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ
ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 96
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ΦΤΗΚΖ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
θνπφο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε αλάδεημε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα κειεηνχλ
θαη λα εξεπλνχλ ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη ηνπο λφκνπο πνπ ηα δηέπνπλ.
1. Σκήκα Φπζηθήο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε - Γσγξάθνπ 15784 Ώζήλα. web
site: http://www.phys.uoa.gr/
2. Σκήκα Φπζηθήο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Κξήηεο.
Παλεπηζηεκηνχπνιε 71003 Δξάθιεην. web site: http://www.physics.uoc.gr/
3. Σκήκα Φπζηθήο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.physics.auth.gr/

4. Σκήκα Φπζηθήο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ.
Παλεπηζηεκηνχπνιε 45110 Εσάλληλα. web site: http://www.physics.uoi.gr
5. Σκήκα Φπζηθήο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Παηξψλ.
Παλεπηζηεκηνχπνιε 26500 Πάηξα. web site: http://www.physics.upatras.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλάιπζε, Ώλαιπηηθή Γεσκεηξία θαη Αηαλπζκαηηθφο
Λνγηζκφο, Γεληθή Φπζηθή, Βξγαζηήξην Βθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, Εζηνξία θαη
Βμέιημε ησλ Εδεψλ ζηε Φπζηθή – Υεκεία, Ώηνκηθή – Μνξηαθή Φπζηθή, Γξακκηθή
Άιγεβξα, Αηαθνξηθέο εμηζψζεηο, Βηζαγσγή ζηε δνκή ησλ Τιηθψλ, Βηζαγσγή ζηε
Φπζηθή ηεο Ώηκφζθαηξαο, Βξγαζηήξην Aηνκηθήο θαη Μνξηαθήο Φπζηθήο,
Θεξκνδπλακηθή, Βξγαζηήξην Διεθηξηθψλ Κπθισκάησλ, Διεθηξηζκφο –
Μαγλεηηζκφο, Θεσξεηηθή Μεραληθή, Οπηηθή, ΐαζηθή Διεθηξνληθή, Βηζαγσγή ζηελ
Ώζηξνλνκία, Βξγαζηήξην Ανκήο ησλ Τιηθψλ Ε, Βξγαζηήξην Οπηηθήο, Θεσξεηηθή
Μεραληθή, Κβαληνκεραληθή, ηνηρεία Ππξεληθήο Φπζ. & Φπζ. ηνηρ. σκαηηδίσλ,
Διεθηξνκαγλεηηζκφο, Κβαληνκεραληθή, ηαηηζηηθή, Βξγαζηήξην Διεθηξνληθήο,
Βξγαζηήξην Ππξεληθήο Φπζηθήο, Ώζηξνθπζηθή, Γξακκηθά Κπθιψκαηα, Ανκηθέο
Εδηφηεηεο Τιηθψλ, Θεσξεηηθή Φπζηθή ηεξεάο Καηάζηαζεο, Πξνβιήκαηα ηνπ Βγγχο
Αηαζηεκηθνχ Πεξηβάιινληνο, Ππξεληθή Φπζηθή, ηνηρεηψδε σκάηηα, Θέκαηα
Σειεπηθνηλσληψλ, Παξαηεξεζηαθή Ώζηξνλνκία, Φπζηθή ηεο Ώηκφζθαηξαο, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Β.Κ.Π.Ώ παξέρεη δπλαηφηεηα επηινγήο θαηεχζπλζεο
ζην κέζν ηνπ 3νπ έηνπο, κε ζηφρν νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 4νπ θαη ηειεπηαίνπ
έηνπο ζπνπδψλ λα αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε (ελφηεηα) καζεκάησλ
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Φπζηθήο ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα πνπ
πξνυπάξρνπλ ή έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ηε ζηηγκή ηεο επηινγήο. Οη θαηεπζχλζεηο
είλαη: α). Φπζηθή ηεξεάο Καηάζηαζεο θαη ηελ Δπηζηήκε Τιηθψλ, β). Ππξεληθή
Φπζηθή θαη ηα ηνηρεηψδε σκάηηα, γ). Αζηξνθπζηθή, Αζηξνλνκία θαη
Μεραληθή, δ). Φπζηθή Πεξηβάιινληνο θαη ηε Μεηεσξνινγία, ε). Ζιεθηξνληθή,
Τπνινγηζηέο, Σειεπηθνηλσλίεο θαη Απηνκαηηζκφο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πξνζθέξεη αξθεηά επξείεο
επηινγέο ζηε ράξαμε ηεο κειινληηθήο επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο, ζχκθσλα κε ηα
ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε θνηηεηή. Έηζη, πέξα απφ ηηο
πξνθαλείο παξαδνζηαθέο θαηεπζχλζεηο δηδαζθαιίαο ζηε κέζε εθπαίδεπζε θαη ηελ
εξεπλεηηθή ζηαδηνδξνκία, ν θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζεη έλα
πξφγξακκα πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη -πνιιέο θνξέο έπεηηα απφ θάπνηεο κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο- ζε ζχγρξνλεο ηαρχηαηα εμειηζζφκελεο ηερλνινγηθέο πεξηνρέο, φπσο:
Mηθξνειεθηξνληθή, Φσηνληθή, Λέηδεξ, Eπηζηήκε ησλ πιηθψλ, Iαηξηθή ηερλνινγία,
Ώζηξνθπζηθή, Αηαζηεκηθή Φπζηθή, Πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, Ήπηεο κνξθέο
ελέξγεηαο, Tειεπηθνηλσλίεο, Yπνινγηζηηθή Eπηζηήκε θαη πξνζνκνηψζεηο θπζηθψλ
ζπζηεκάησλ. Παξφκνηα δπλαηφηεηα επηινγήο καζεκάησλ θαη
δηακφξθσζεο
επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο πξνζθέξνπλ θαη ην πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Ώ.Π.Θ.
θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη
ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο
καζεκάησλ θαη δηακφξθσζεο επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο ζηα ηειεπηαία εμάκελα
ησλ ζπνπδψλ. Με επηινγέο καζεκάησλ ζε ζέκαηα φπσο: Αηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο,
Ώζηξνθπζηθήο, Φπζηθή ηνηρεησδψλ σκαηηδίσλ, Ώλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο,
Διεθηξνληθψλ Κπθισκάησλ, Ώηκνζθαηξηθφ Πεξηβάιινλ, Τπνινγηζηηθή Φπζηθή θαη
Βθαξκνγέο,
Παξαηεξεζηαθή
Ώζηξνλνκία,
Ππξεληθή
Φπζηθή,
Θέκαηα
Σειεπηθνηλσληψλ, θ.α.
Βπίζεο, ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ πξνζθέξεη ηελ
δπλαηφηεηα επηινγήο καζεκάησλ θαη δηακφξθσζεο επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο ζηα
ηειεπηαία εμάκελα ησλ ζπνπδψλ. Μέζα απφ επηινγέο καζεκάησλ απφ ηνπο
παξαθάησ θχθινπο ζπνπδψλ: α). Θεσξεηηθήο Φπζηθήο, Πεηξακαηηθήο θαη
Βθαξκνζκέλεο Φπζηθήο, Αηδαθηηθήο ηεο Φπζηθήο, Φπζηθήο ηνπ Πεξηβάιινληνο ηεο
Ώηκφζθαηξαο θαη ηνπ Αηαζηήκαηνο θαη ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ παξέρεη δπλαηφηεηα επηινγήο
θαηεχζπλζεο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ θαηά ην 7ν εμάκελν ζπνπδψλ. Οη θαηεπζχλζεηο
είλαη: α). Ζιεθηξνληθή, Τπνινγηζηέο θαη Δπεμεξγαζία ήκαηνο, β). Θεσξεηηθή,
Τπνινγηζηηθή Φπζηθή θαη Αζηξνθπζηθή, γ). Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ δ).
Φπζηθή Τιηθψλ Σερλνινγίαο ε). Φσηνληθή.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (ηζρχεη
απφ ην απφ ην αθαδ. έηνο 2009-10)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d384319e948304655b2747c2ca7c04598
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ηζρχεη απφ ην απφ ην αθαδ. έηνο
2012-13)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d89e7f1dab4b648f09b5ecdd02302ad74
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
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 http://myfiles.sch.gr/server/get/d54643b306e484d5c9ba34ee4f487176a
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d2d9938425e094137a6a672bb083bd68b
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d100a32315abe4dc1b2e64146f96a0058
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
15.01.2014)
 http://www.tubechop.com/watch/4867410

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε δχν
θαηεπζχλζεηο: α). ΐαζηθήο θπζηθήο θαη β). Βθαξκνζκέλεο θπζηθήο.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Οπηνειεθηξνληθή – Μηθξνειεθηξνληθή β). Πξνρσξεκέλε Φπζηθή
ζηνπο εμήο ηνκείο: Ώζηξνθπζηθή θαη Αηαζηεκηθή Φπζηθή, Φπζηθή ηνηρεησδψλ
σκαηηδίσλ θαη Κνζκνινγίαο, Ώηνκηθή θαη Μνξηαθή Φπζηθή, Φπζηθή
πκππθλσκέλεο Όιεο, Βθαξκνζκέλε Φπζηθή θαη Σερλνινγία Δκηαγσγψλ.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη (5) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Διεθηξνληθή Φπζηθή (Ραδηνειεθηξνινγία) β). Φπζηθή θαη Σερλνινγία Τιηθψλ γ).
Τπνινγηζηηθή Φπζηθή δ). Φπζηθή Πεξηβάιινληνο
ε). Ναλνεπηζηήκεο θαη
Ναλνηερλνινγίεο.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ πξνζθέξεη (5) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). χγρξνλεο Διεθηξνληθέο Σερλνινγίεο β). Φπζηθή κε θαηεπζχλζεηο:
Φπζηθή, Φσηνληθή θαη Βπηζηήκεο Τιηθψλ γ). Νέεο Σερλνινγίεο θαη Έξεπλα ζηε
Αηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο δ). Ώηκνζθαηξηθέο Βπηζηήκεο θαη Πεξηβάιινλ ε).
Σειεπηθνηλσληαθέο Βθαξκνγέο.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ ζηνπο ηνκείο: α). Διεθηξνληθή θαη Βπηθνηλσλίεο (Ραδηνειεθηξνινγία),
Βλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ, Θεσξεηηθή, Τπνινγηζηηθή Φπζηθή θαη Ώζηξνθπζηθή,
Φπζηθή ησλ Τιηθψλ, Φσηνληθή β). Εαηξηθή Φπζηθή γ). Διεθηξνληθή θαη Βπεμεξγαζία
Πιεξνθνξίαο, Εαηξηθή Φπζηθή, Πεξηβαιινληηθέο Βπηζηήκεο,
Βπηζηήκε θαη
Σερλνινγία Πνιπκεξψλ, δ). Διεθηξνληθή θαη Βπεμεξγαζία Πιεξνθνξίαο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Έρεη δπλαηφηεηεο θαη επηινγέο απαζρφιεζεο πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή Φπζηθή ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ θξνληηζηεξίσλ. πγθεθξηκέλα, ν θπζηθφο πνπ
έρεη ελδηαθέξνληα θαη θιίζε πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ κεραληθνχ κπνξεί λα γίλεη κε
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ελφο ή δχν εηψλ ζχγρξνλνο κεραληθφο ζε θαίξηνπο ηνκείο,
φπσο νη ηειεπηθνηλσλίεο, ε ειεθηξνληθή, ηα λέα πιηθά, νη ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο, ην
πεξηβάιινλ θη ε ηαηξηθή ηερλνινγία.
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Βηδηθά ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, έπεηηα απφ κνλνεηείο ή δηεηείο κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο, πξνζθέξεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηε δπλαηφηεηα εθηφο ησλ παξαπάλσ λα
εμεηδηθεπηεί ζε ηνκείο φπσο ε Μηθξνειεθηξνληθή, ε Οπηνειεθηξνληθή, ηα Λέηδεξ, ε
Εαηξηθή Σερλνινγία, ε Τπνινγηζηηθή Βπηζηήκε θαη νη Πξνζνκνηψζεηο.
Βπίζεο, ην ηκήκα Φπζηθήο ηνπ Ώ.Π.Θ. δηαζέηεη Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα
Διεθηξνληθήο Φπζηθήο (Ραδηνειεθηξνινγίαο), ην νπνίν παξέρεη επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ραδηνειεθηξνιφγνπ. Οη απφθνηηνη ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εμεηδίθεπζεο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ αλάγθεο ζηελ
Διεθηξνληθή βηνκεραλία θαη ηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο Σειεπηθνηλσλίεο
θαη ηελ Πιεξνθνξηθή. Βπηπιένλ, ζηελ Σερληθή Βθπαίδεπζε απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο
θχξηνπο ππξήλεο ζηειερψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηερληθψλ ζηελ Διεθηξνληθή, ηελ
Σειεπιεξνθνξηθή θαη ηηο Σειεπηθνηλσλίεο.
Μπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε ηνκείο θαηλνκεληθά άζρεηνπο κε ηε θπζηθή, φπσο είλαη ε
επηζηεκνληθή θαη ηερληθή δεκνζηνγξαθία, ε αλάιπζε νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ, ε
επίιπζε πεξίπινθσλ ππνινγηζηηθψλ ζεκάησλ θ.ά. Βπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο
εξεπλεηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζε παλεπηζηήκην ή εξεπλεηηθφ θέληξν.

ΥΖΜΔΗΑ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα αζρνιεζνχλ κε ηε
κειέηε θαη ηελ έξεπλα ηεο δνκήο, ηεο ζχλζεζεο θαη ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο
νξγαληθήο θαη αλφξγαλεο χιεο.
1. Σκήκα Υεκείαο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε 15772 Άλσ Ειίζηα. Ώζήλα. web
site: http://www.chem.uoa.gr/
2. Σκήκα Υεκείαο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Κξήηεο
Παλεπηζηεκηνχπνιε
71003
ΐνχηεο
Δξάθιεην.
web
site:
http://www.chemistry.uoc.gr/

3. Σκήκα Υεκείαο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.chem.auth.gr/

4. Σκήκα Υεκείαο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ.
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 451 10. Εσάλληλα. web site: http://www.chem.uoi.gr/
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5. Σκήκα Υεκείαο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Παηξψλ.
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 26504 Ρίν. Πάηξα. web site: http://www.chem.upatras.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γεληθή Ώλφξγαλε Υεκεία, Βηζαγσγή ζηελ Ώλαιπηηθή
Υεκεία, Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά ζηε Υεκεία, Φπζηθή, Βξγαζηήξην Ώλφξγαλεο
Υεκείαο, Ξέλε Γιψζζα, Πνηνηηθή Ώλαιπηηθή Υεκεία, Οξγαληθή Υεκεία, Φπζηθή
Υεκεία Καηαζηάζεσλ ηεο Όιεο θαη Θεξκνδπλακηθή, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ,
Φπζηθή Υεκεία Οκνγελψλ θαη Βηεξνγελψλ πζηεκάησλ, Βηζαγσγή ζηε Υεκηθή
Σερλνινγία, Βηζαγσγή ζηε ΐηνρεκεία, Βξγαζηήξην Οξγαληθήο Υεκείαο, Ώξρέο
Κβαληηθήο Υεκείαο, Πεξηβαιινληηθή Υεκεία, Υεκεία Βλψζεσλ πλαξκνγήο,
Διεθηξνρεκεία, Υεκεία Σξνθίκσλ, Υεκεία Πνιπκεξψλ, Μνξηαθή Κβαληηθή Υεκεία,
Μεραληζκνί Οξγαληθψλ Ώληηδξάζεσλ, Βξγαζηήξην Οξγαληθήο χλζεζεο,
Βξγαζηήξην Διεθηξνρεκείαο, ηνηρεία ηαηηζηηθήο Θεξκνδπλακηθήο θαη Κηλεηηθήο,
Κιηληθή Υεκεία, ΐηνηερλνινγία, Φαζκαηνζθνπηθέο Μέζνδνη Ώλάιπζεο, Έιεγρνο
Ρχπαλζεο Πεξηβάιινληνο, Σερλνινγία Ώληηξξχπαλζεο, Αηδαθηηθή ηεο Υεκείαο,
Εζηνξία θαη Βπηζηεκνινγία ηεο Υεκείαο θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Ώ.Π.Θ. παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα θαηά ην 7ν
θαη 8ν εμάκελν ζηνπο θνηηεηέο επηινγήο κία απφ ηηο παξαθάησ θαηεπζχλζεηο: α).
Θεσξεηηθή Υεκεία-Υεκηθή Δθπαίδεπζε β). Xεκηθή Αλάιπζε-Πεξηβάιινλ Ζιεθηξνρεκεία γ). Xεκηθή χλζεζε-Βηνρεκεία θαη Βηνεθαξκνγέο δ). Xεκηθή
Σερλνινγία θαη Βηνκεραληθή Υεκεία. Βλψ ηα ππφινηπα ηκήκαηα δίλνπλ ηελ
δπλαηφηεηα επηινγήο καζεκάησλ θαη δηακφξθσζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπο κε βάζε ηα επηζηεκνληθά ηνπο ελδηαθέξνληα.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (αθαδ.
έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d65951e350d2546ebae84a200f8e27fd3
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dd4a060e552cf4435a8ff0905e72a51dc
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2008-09)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dfa095d61f29a4c6f8915ac39cec18ae7
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/ded448792d0db4d4e888809b63af4c3d4
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/de751ade46623495d88e035c7ece50fef
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
15.01.2014)
 http://www.tubechop.com/watch/4879487

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη (6) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Γεληθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα κε ελλέα εηδηθεχζεηο: Ώλαιπηηθή Υεκεία,
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Φπζηθνρεκεία, ΐηνρεκεία, Υεκεία Σξνθίκσλ, ΐηνκεραληθή Υεκεία, Κιηληθή Υεκεία,
Ώλφξγαλε Υεκεία θαη Σερλνινγία, Οξγαληθή Υεκεία, Πεξηβαιινληηθή Υεκεία θαη
Σερλνινγία β). Βπηζηήκε Πνιπκεξψλ θαη Βθαξκνγέο ηεο γ). Αηδαθηηθή ηεο Υεκείαο
θαη Νέεο Αηδαθηηθέο Σερλνινγίεο δ). Υεκηθή Ώλάιπζε θαη Έιεγρνο Πνηφηεηαο ε). Οξγαληθή
χλζεζε θαη ΐηνκεραληθέο Βθαξκνγέο ηεο ζη). Καηάιπζε θαη Βθαξκνγέο ηεο.

Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πξνζθέξεη (5) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Ώπνκφλσζε θαη χλζεζε Φπζηθψλ Πξντφλησλ κε ΐηνινγηθή
Αξαζηηθφηεηα β). Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο γ). Υεκεία, ζηνπο εμήο
ηνκείο: Πεηξακαηηθή Υεκεία (Φπζηθνρεκεία, Ώλφξγαλε, βηνρεκεία, Οξγαληθή,
Ώλαιπηηθή Υεκεία θαη Υεκεία Πεξηβάιινληνο), Θεσξεηηθή Υεκεία δ). Βπηζηήκεο
θαη Μεραληθή Πεξηβάιινληνο, ζηνπο εμήο ηνκείο: Φπζηθέο Βπηζηήκεο
Πεξηβάιινληνο, Μεραληθή Πεξηβάιινληνο.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηνπο εμήο
ηνκείο: Ώλφξγαλε ρεκεία, Κβαληηθή θαη Τπνινγηζηηθή ρεκεία, ΐηνρεκεία, Οξγαληθή
ρεκεία, Πξνρσξεκέλε ρεκηθή αλάιπζε, Υεκεία πεξηβάιινληνο, Φπζηθή ρεκεία
Τιηθψλ θαη Διεθηξνρεκεία, Υεκηθή ηερλνινγία, Υεκεία θαη ηερλνινγία Πνιπκεξψλ,
Υεκεία θαη ηερλνινγία ηξνθίκσλ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ πξνζθέξεη (9) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Υεκεία – Σερλνινγία Τιηθψλ β). Υεκηθέο θαη ΐηνρεκηθέο Σερλνινγίεο,
θαη Νέεο Σερλνινγίεο Υεκηθήο Βθπαίδεπζεο γ). ΐηναλφξγαλε Υεκεία δ).
Πεξηβάιινλ – Νέεο Σερλνινγίεο ε). Βπηζηήκε Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθή ζη). Οξγαληθή
χλζεζε θαη Βθαξκνγέο ηεο ζηε Υεκηθή ΐηνκεραλία δ). Αηδαθηηθή ηεο Υεκείαο θαη
Νέεο Βθπαηδεπηηθέο Σερλνινγίεο ε). ΐηνηερλνινγία Σξνθίκσλ ζ). Ώπνκφλσζε θαη
χλζεζε Φπζηθψλ Πξντφλησλ κε ΐηνινγηθή δξαζηηθφηεηα.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). ζηηο θάησζη επηζηεκνληθέο πεξηνρέο: Βθαξκνζκέλε ΐηνρεκεία: Κιηληθή
Υεκεία, ΐηνηερλνινγία, Ώμηνιφγεζε Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ, Πξνεγκέλα
Πνιπκεξηθά θαη Ναλνδνκεκέλα Τιηθά, Καηάιπζε γηα Ώληηξξχπαλζε θαη Παξαγσγή
Καζαξήο Βλέξγεηαο, Πεξηβαιινληηθή Ώλάιπζε, Ώλαιπηηθή Υεκεία θαη
Ναλνηερλνινγία, πλζεηηθή Υεκεία, Πξάζηλε Υεκεία θαη Καζαξέο Σερλνινγίεο β).
Εαηξηθή Υεκεία: ρεδηαζκφο θαη Ώλάπηπμε Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ γ).
ΐηνηερλνινγία Σξνθίκσλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο πηπρηνχρνο ρεκηθφο κπνξεί λα απαζρνιεζεί επαγγεικαηηθά ηφζν ζην δεκφζην φζν
θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη θπξηφηεξνη επηκέξνπο ηνκείο επαγγεικαηηθήο
απαζρφιεζεο ησλ ρεκηθψλ είλαη νη παξαθάησ:
Γεκφζηνο ηνκέαο: Σα δηάθνξα ππνπξγεία θαη νη νξγαληζκνί πνπ επνπηεχνληαη απ
απηά. ηηο ζέζεηο απηέο ν ρεκηθφο αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ
δηαθφξσλ εηζαγφκελσλ θαη εμαγφκελσλ πξντφλησλ (πξψηεο χιεο βηνκεραλίαο,
θαχζηκα, ηξφθηκα, θάξκαθα) θαη ηνλ πεξηβαιινληηθφ έιεγρν. Βπηπιένλ, ν ρεκηθφο
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κπνξεί λα εξγαζηεί σο εξεπλεηήο ζηα δηάθνξα δεκφζηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη
ηλζηηηνχηα.
Βηνκεραληθφο ηνκέαο: Ο ρεκηθφο αλαιακβάλεη επζχλεο ζηελ παξαγσγή, ηνλ
πνηνηηθφ έιεγρν ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ζηελ
έξεπλα γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε λέσλ πξντφλησλ. Μπνξεί λα εξγαζηεί ζηε
ρεκηθή βηνκεραλία, ζε εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηξνθίκσλ, πνηψλ, θαξκαθεπηηθψλ
πξντφλησλ, θαιιπληηθψλ, πιαζηηθψλ, ιηπαζκάησλ θ.ά.
Σνκέαο Τγείαο: Ο ρεκηθφο αζρνιείηαη κε βηνρεκηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ζε
λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο.
Δθπαηδεπηηθφο ηνκέαο: Ο ρεκηθφο κπνξεί λα εξγαζζεί σο θαζεγεηήο ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γπκλάζηα, Λχθεηα) θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Ηδησηηθφο εκπνξηθφο ηνκέαο. εκαληηθφο αξηζκφο αζρνιείηαη κε ηηο εηζαγσγέο θαη
εμαγσγέο ρεκηθψλ πξντφλησλ, πξψησλ πιψλ, εηδψλ ρεκηθήο βηνκεραλίαο θαη
νξγάλσλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ θαη ειέγρνπ.
Ο ρεκηθφο κπνξεί λα ηδξχζεη ηδησηηθά εξγαζηήξηα γηα αλαιχζεηο θάζε ηχπνπ, φπσο
π.ρ. εξγαζηήξηα ειέγρνπ νίλσλ θαη ηξνθίκσλ.

ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
Σα Σκήκαηα Υεκηθψλ Μεραληθψλ εθπαηδεχνπλ επηζηήκνλεο εμεηδηθεπκέλνπο ζηνλ
ζρεδηαζκφ, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ παξαθνινχζεζε ρεκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ
παξαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ ζε βηνκεραληθή βάζε. Ο Υεκηθφο Μεραληθφο
(ή κεραληθφο δηεξγαζηψλ) εθαξκφδεη ηηο αξρέο ησλ ρεκηθψλ, θπζηθψλ, καζεκαηηθψλ,
νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ επηζηεκψλ, ζε πεδία πνπ αλάγνληαη ζε δηεξγαζίεο ξνήο
ησλ πιηθψλ, κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο χιεο θαη εγθαηαζηάζεηο δηεμαγσγήο δηεξγαζηψλ
φπνπ ε χιε ππνβάιιεηαη ζε θαηεξγαζία ή επεμεξγαζία θαηά ηνλ σθειηκφηεξν ηξφπν
απφ θάζε άπνςε (ηερληθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή).
Έξγν ηνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ ζηελ πξάμε είλαη ε έξεπλα – αλάπηπμε – βειηίσζε
πξντφλησλ, κεζφδσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ε κειέηε – θαηαζθεπή – ιεηηνπξγία –
ηερληθή εμππεξέηεζε ρεκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη ν ζρεδηαζκφο – παξαγσγή –
έιεγρνο – δηάζεζε – εθαξκνγέο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη πιηθψλ.
1. ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ. Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν Πνιπηερλεηνχπνιε Γσγξάθνπ 15780 Ώζήλα. web site: http://www.chemeng.ntua.gr/
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2. Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ. Πνιπηερληθή ρνιή. Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web
site: http://www.cheng.auth.gr/
3. Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ. Πνιπηερληθή ρνιή. Παλεπηζηήκην Παηξψλ.
Καξαζεσδφξε 1, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 26500, Πάηξα. web site:
http://www.chemeng.upatras.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Aλφξγαλε Xεκεία, Mαζεκαηηθά, Φπζηθή, Σερληθφ ρέδην,

Ώλαιπηηθή Xεκεία, Βθαξκνζκέλα Mαζεκαηηθά, Βθαξκνγέο H/Y, Θεξκνδπλακηθή,
Οξγαληθή Xεκεία, Εζνδχγηα Mάδαο θαη Βλέξγεηαο, Φπζηθέο Αηεξγαζίεο, Σερληθή
Mεραληθή – Ώληνρή Yιηθψλ, Φαηλφκελα Μεηαθνξάο, ηαηηζηηθή, Βπηζηήκε θαη
Σερλνινγία Πνιπκεξψλ, Βπηζηήκε Yιηθψλ, Διεθηξνηερλία – Διεθηξνληθή,
ρεδηαζκφο Xεκηθψλ Aληηδξαζηήξσλ, ρεδηαζκφο Xεκηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ,
ρεδηαζκφο Βγθαηαζηάζεσλ Aληηξξχπαλζεο, Απλακηθή Πξνζεκείσζε Αηεξγαζηψλ
Xεκηθή Mεραληθή, Kαηαιπηηθέο Αηεξγαζίεο, Tερλν – νηθνλνκηθή Mειέηε,
Βλεξγεηαθέο Πξψηεο Όιεο, Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ θ.ά.
Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ επηδηψθνπλ λα εθπαηδεχζνπλ
επηζηήκνλεο κεραληθνχο ηθαλνχο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα, αλάπηπμε θαη
βειηίσζε ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ζηελ ηερλνινγία θαη
παξαγσγή πιηθψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο.
Βπηπιένλ, νη θνηηεηέο εθπαηδεχνληαη ζηε κειέηε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ηερληθή
ππνζηήξημε δηαθφξσλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηελ δηαρείξηζε – δηνίθεζε
έξγσλ θαη ζηελ εθαξκνγή πξνηχπσλ (πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο).
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d4f3e75904682474296e98edcc14de0d4
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ ην
αθαδ. έηνο 2011-12)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d593e0b57720f4feb9f4fb51e829ea617
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d252b3e80dea04f3fba9a5dec6e9923a7
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
12.01.2014)
 http://www.tubechop.com/watch/4816856

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ ρνιή ηνπ Β.Μ.Π. πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ:
α).Τπνινγηζηηθή Μεραληθή β). Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τιηθψλ γ). Πξνζηαζία Μλεκείσλ
Τιηθά θαη Βπεκβάζεηο πληήξεζεο.

Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
Αηεξγαζίεο θαη Σερλνινγία Πξνεγκέλσλ Τιηθψλ
Ώπνθαηάζηαζε Μλεκείσλ Πνιηηηζκνχ.
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Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηηο θάησζη επηζηεκνληθέο πεξηνρέο: Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τιηθψλ,
Βλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ, Φπζηθέο, Υεκηθέο θαη ΐηνρεκηθέο Αηεξγαζίεο,
Πξνζνκνίσζε, ΐειηηζηνπνίεζε θαη Ρχζκηζε Αηεξγαζηψλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ
σο εμήο: Ώπαζρφιεζε ζε βηνκεραληθέο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο (ρεκηθά, πεηξειαηνεηδή, αέξην, ραξηί, θαξκαθεπηηθά, ηξφθηκα, θεξακηθά, πθάζκαηα, πιαζηηθά θ.ά.).
Σερληθέο ζπκβνπιέο θαη πξνψζεζε πσιήζεσλ πξντφλησλ, επηρεηξεζηαθή έξεπλα.
Αεκφζηα Αηνίθεζε – Αεκφζηνη Οξγαληζκνί. Μειέηεο, ζρεδηαζκνί, θαηαζθεπέο.
Έξεπλα, εμέιημε θαη πξνζρεδηαζκέλεο ηδηφηεηεο λέσλ πξντφλησλ. Βθπαίδεπζε,
ηδηαίηεξα ζηελ Ώλψηαηε βαζκίδα. Βιεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
Ο Υεκηθφο Μεραληθφο κπνξεί λα εξγαζηεί: α). ζε βηνκεραλίεο σο ηερληθφο
ζχκβνπινο, αιιά θαη σο ππεχζπλνο πξνψζεζεο πσιήζεσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ β).
Βπηπιένλ, κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ηελ νηθνινγηθή ηερλνινγία, ηελ πεξηβαιινληηθή
κεραληθή, ηελ ηερλνινγία λέσλ πιηθψλ, ηε βηνθπζηθή θαη βηνρεκηθή κεραληθή, ηηο
εθαξκνγέο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ηε δηαρείξηζε
απνζεκάησλ γ). Βπίζεο, κπνξεί λα εξγαζηεί σο δεκφζηνο ππάιιεινο ζε ηερληθή
ππεξεζία δεκφζησλ νξγαληζκψλ δ). σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κε αληηθείκελν ηελ
εθπφλεζε κειεηψλ.

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ (Δ)
ΟΠΛΏ – ΧΜΏΣΏ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει.390

ΥΟΛΖ ΗΚΑΡΧΝ (Η)
ΒΛΒΓΚΣΒ ΏΒΡΏΜΤΝΏ –ΕΠΣΏΜΒΝΟΕ - ΜΔΥΏΝΕΚΟΕ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 392

ΥΟΛΖ ΗΠΣΑΜΔΝΧΝ ΡΑΓΗΟΝΑΤΣΗΛΧΝ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 404

ΥΟΛΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΝΑΤΣΗΚΟΤ (ΜΤΝ)
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 399

ΥΟΛΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ (ΜΤ)
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ΟΠΛΏ – ΧΜΏΣΏ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 397

ΥΟΛΖ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ (ΝΓ)
ΜΏΥΕΜΟΕ – ΜΔΥΏΝΕΚΟΕ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 394

ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ (ΣΤΑ)
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 401

ΥΟΛΖ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
(ΤΓ)
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 403

ΥΟΛΔ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ – ΥΟΛΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΏΚΏΑΔΜΕΒ ΒΜΠΟΡΕΚΟΤ ΝΏΤΣΕΚΟΤ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 387

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΧΝ
ΚΔΗΜΖΛΗΧΝ
ΏΝΧΣΏΣΔ ΒΚΚΛΔΕΏΣΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΏΝΧΣΏΣΔ ΒΚΚΛΔΕΏΣΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ ΏΘΔΝΏ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 378

ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ
ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ
ΏΣΤΝΟΜΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 381

ΥΟΛΖ ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΧΝ
ΥΟΛΖ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ
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ΠΤΡΟΐΒΣΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 384

ΓΡΑΦΗΣΗΚΖ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
Οη ζπνπδέο ζην ηκήκα Γξαθηζηηθήο παξέρνπλ ζεσξεηηθέο θαη εθαξκνζκέλεο γλψζεηο,
πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ νπηηθή αληίιεςε, ηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα, ηελ ηθαλφηεηα
ζρεδηαζκνχ θαη έθθξαζεο, ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο πιηθψλ θαη κέζσλ, ζηνηρείσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία γξαθηζηηθνχ έξγνπ, ζε φια ηα επίπεδα έξεπλαο θαη
εθαξκνγήο, πνπ αθνξνχλ ηνλ επηθνηλσληαθφ ηνκέα ζηε δηεπξπκέλε αγνξά εξγαζίαο
θαη ηελ εθπαίδεπζε.
1. Σκήκα Γξαθηζηηθήο. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε: Γξαθηζηηθήο - Βηζαγσγηθή
θαηεχζπλζε Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ ρνιή Καιιηηερληθψλ πνπδψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ
– Ώζήλα. web site: http://www.teiath.gr/sgtks/grafics/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα)
Γηα ηελ εηζαγσγή θαη ζηηο δχν εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο απαηηείηαη επηπιένλ
εμέηαζε θαη ζηα εηδηθά καζήκαηα ηνπ Βιεχζεξνπ θαη Γξακκηθνχ ρεδίνπ.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα-θαηεχζπλζε Γξαθηζηηθήο: Βιεχζεξν ρέδην, Υξψκα,
ΐαζηθφ ρέδην, Γξακκηθφ ρέδην, Γξακκαηνγξαθία, Γξαθηζηηθή, Εζηνξία Σέρλεο,
Γξάκκαηα θαη Ώξηζκνί, Βηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή, Γξάκκαηα θαη Ώξηζκνί,
Σππνγξαθία, ΐηνκεραληθφ ρέδην, Γξαθηζηηθή κε H/Y, Εζηνξία Σέρλεο θαη
Γξαθηζηηθήο, εκεηνινγία, Βηδηθά Θέκαηα Φσηνγξαθίαο, Υξψκα – θίηζν, Φεθηαθή
Βπεμεξγαζία Βηθφλαο, Βηθνλνγξάθεζε, Κηλνχκελν ρέδην, Βηθνλνγξάθεζε
ελαξίνπ, Πνιπκέζα, Βηδηθά Θέκαηα Γξαθηζηηθήο, Γξαθηζηηθή Βζσηεξηθνχ θαη
Βμσηεξηθνχ Υψξνπ, Εζηνξία & Φηινζνθία χγρξνλεο Σέρλεο, Ώξρέο Σξηζδηάζηαηνπ
Κηλνχκελνπ ρεδίνπ, Σξηζδηάζηαην Κηλνχκελν ρέδην κε Δ/ΤΒ, ηδηθά Θέκαηα
Φσηνγξαθίαο, Αενληνινγία Βπαγγέικαηνο – Παξνπζίαζε, Ξέλε Γιψζζα
(Οξνινγία),θ.ά.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα-θαηεχζπλζε Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ: Εζηνξία
Σππνγξαθίαο & Βηζαγσγή ζηηο Γξαθηθέο Σέρλεο, Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία,
Πιεξνθνξηθή, Γξαθηζηηθή, Σππνγξαθία, Βπηθάλεηεο Βθηχπσζεο, Βπεμεξγαζία
Βηθφλαο, Τιηθά Γξαθηθψλ Σερλψλ, Φεθηαθή Σππνγξαθία, Ληζνγξαθία – θζεη,
Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Σερλνινγία Πνιπκέζσλ, Πξνεθηχπσζε, Αηαδίθηπν,
ΐαζπηππία, Μεηαμνηππία, Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα, Μνληάδ, ρεδηαζκφο Βθαξκνγψλ
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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Πνιπκέζσλ, ΐηβιηνδεζία, Φιεμνγξαθία, Οξγάλσζε & Πξνγξακκαηηζκφο
Παξαγσγήο, Οπηηθή Βπηθνηλσλία, ηαηηζηηθή, ρεδηαζκφο πζθεπαζίαο, Κπηηνπνηία,
Έιεγρνο & Αηαρείξηζε Πνηφηεηαο, Οξγάλσζε Βγθαηαζηάζεσλ Γξαθηθψλ Σερλψλ,
Κνζηνιφγεζε, Νέεο Σερλνινγίεο Βθηχπσζεο, Αηαρείξηζε Παξαγσγήο Βληχπνπ,
Σππνγξαθηθφο ρεδηαζκφο Βληχπνπ, Βθαξκνγέο Βθηππψζεσλ θζεη, Βηδηθά Θέκαηα
Πξνεθηχπσζεο, Βθαξκνγέο Βθηππψζεηο Μεγάισλ Αηαζηάζεσλ & Μεηαμνηππίαο,
Διεθηξνληθέο Βθδφζεηο, Βθαξκνγέο Βθηππψζεσλ πζθεπαζίαο, θ.ά.
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο εηζαγσγηθήο θαηεχζπλζεο Γξαθηζηηθήο απνζθνπεί ζηε
ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ θαιιηηερληθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη
επηζηεκνληθψλ αξρψλ ζε ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Γξαθηζηηθήο, γηα
ηελ θαηάξηηζε ζηειερψλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά: ζην ζρεδηαζκφ
εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο, ζην ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε θαη επηκέιεηα εληχπνπ, ζην
ζρεδηαζκφ, εηθνλνγξάθεζε θαη επηκέιεηα βηβιίνπ, ζηε γξαθηζηηθή πνιπκέζσλ θαη
ζηε γξαθηζηηθή πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη ηδεψλ. Οη ζπνπδέο νξγαλψλνληαη κε βάζε
ηξεηο θχξηνπο ηνκείο Μαζεκάησλ: α). Γξαθηζηηθήο β). Βηθαζηηθήο παηδείαο γ).
Παξαζηαηηθήο ηερλνινγίαο θαη επηθνηλσλίαο.
ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο εηζαγσγηθήο θαηεχζπλζεο Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ
Σερλψλ δηδάζθεηαη ε νινθιεξσκέλε ηερλνινγία θαη παξαγσγή ηνπ θιάδνπ ησλ
Γξαθηθψλ Σερλψλ. ζηε λα κπνξεί λα εξγαζηεί ζε θξαηηθά ηππνγξαθεία θαη ζε
ππνπξγεία ή νξγαληζκνχο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ππεξεζίεο εθδφζεσλ, ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα, ζε εθδνηηθνχο νίθνπο, ζε αηειηέ γξαθηθψλ ηερλψλ, εθηππσηηθέο κνλάδεο θιπ.,
σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, θαη σο θαζεγεηήο ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, αθνχ απνθηήζεη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε.
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Παξαγσγή βίληεν,

νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη θηλνχκελα γξαθηθά.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη Γξαθηζηηθήο έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο, είηε σο ζηειέρε κνλάδσλ
είηε σο απηναπαζρνινχκελνη ζε φιν ην θάζκα ηεο γξαθηζηηθήο δεκηνπξγίαο θαη
εηδηθφηεξα ζηα εμήο αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: Δθδφζεηο: ΐηβιία, πεξηνδηθά,
εθεκεξίδεο (εμψθπιια, εηθνλνγξάθεζε, ζειηδνπνίεζε). Γηαθήκηζεο: α). Ώθίζα
εκπνξηθή, πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή β). Καηαρψξεζε πεξηνδηθνχ θαη εθεκεξίδαο γ).
Αηαθεκηζηηθά πξνζπέθηνπο θαη έληππα δ). Αηαθξηηηθά ζήκαηα επηρεηξήζεσλ θαη
νξγαληζκψλ, επηζηνιφραξηα, θάθειια θ.ιπ. ε). ρεδηαζκφ γξακκάησλ γηα
νπνηαδήπνηε ρξήζε. Δπηθνηλσλία: ια ηα πξφηππα εληχπσλ επηθνηλσλίαο θαη
ζπλαιιαγήο, κεραλνγξαθηθά έληππα επηρεηξήζεσλ, ινγηζηηθά ζήκαηα νδηθήο
θπθινθνξίαο, ζήκαηα ζηαζκψλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ. πζθεπαζία: Μειέηε θαη
γξαθηζηηθφ ζρεδηαζκφ φισλ ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ (θνπηηά, εηηθέηεο,
ζαθνχιεο, ραξηηά πεξηηπιίγκαηνο, θνπβεξηνχξεο θαη ζπζθεπαζία δίζθσλ).
Σειεφξαζε θαη θηλεκαηνγξάθν: α). ρεδίαζε ησλ ηίηισλ ησλ ηαηληψλ β).
Κηλνχκελν ζρέδην ζηηο δηαθεκηζηηθέο ηαηλίεο, γηα ηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ
θηλεκαηνγξάθν γ). Αεκηνπξγία γξαθηζηηθψλ έξγσλ κε ηε ρξήζε Δ/Τ (Διεθηξνληθψλ
Τπνινγηζηψλ) δ). ρεδίαζε θαη επηκέιεηα ηίηισλ θαη ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ σο θαη
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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φισλ ησλ γξαθηζηηθψλ έξγσλ, πνπ βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ
εηδήζεσλ θαη ησλ εθπνκπψλ. Κάζε άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ
εκθαλίδεηαη ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο,
ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο θάζε θνξάο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ
πνιπκέζσλ έρεη επηθέξεη ηεξάζηηεο κεηαβνιέο ζηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ησλ
Γξαθηζηψλ, κε απνηέιεζκα πνιιέο απφ ηηο δεδνκέλεο δξαζηεξηφηεηεο λα εθιείπνπλ,
ελψ εκθαλίδνληαη ζπλερψο λέεο κε πνιιέο απαηηήζεηο, φπσο π.ρ.: Φεθηαθή
επεμεξγαζία εηθφλαο, Web design, 3D animation, Computer video graphics.

ΓΑΟΠΟΝΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ
ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ
Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Ααζνπνλίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο βηννηθνινγηθψλ, θπζηθψλ ηερληθψλ
θαη νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ ρεξζαίσλ
θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ζηε δηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο. Σα αλσηέξσ ηκήκαηα έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε
θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία θαη ηηο ηερληθέο πνπ
εθαξκφδνληαη ζηε Ααζνπνλία θαη ζηα Έξγα ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο κε ηε
δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα
απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ
επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, εμέιημε θαη πξννπηηθή.
1. Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο. ρνιή Σερλνινγίαο
Γεσπνλίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. web site:
http://www.teidasoponias.gr/
2. Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο. ρνιή Σερλνινγίαο
Γεσπνλίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. web site: http://www.karp.teilam.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία, Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά,
Ααζηθή Βδαθνινγία, Μνξθνινγία-Φπζηνινγία Φπηψλ, Ααζηθή ΐνηαληθή
(Γπκλφζπεξκα), ΐηνινγία Άγξηαο Παλίδαο, ΐηνκεηξία, Οηθνινγία-Πεξηβάιινλ,
Σνπνγξαθία, Μεραληθή, Βδαθνκεραληθή, Ώπνηππψζεηο-Υαξάμεηο, Σειεπηζθφπεζε
Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Αελδξνκεηξία, Τινρξεζηηθή, Ααζηθή ΐνηαληθή
(Ώγγεηφζπεξκα), Ααζηθή Οηθνλνκηθή & Βθηηκεηηθή, Ααζηθή Σερλνινγία Ξχινπ,
Ααζηθή Οηθνινγία, Βθαξκνγέο Δ/Τ ζηε Ααζνπνλία, Τδξνινγία-Πξνζηαζία ιεθαλψλ
απνξξνήο, Ααζνπξνζηαζία, Ααζηθέο Ππξθαγηέο, Βθαξκνζκέλε Ααζηθή Οδνπνηία,
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Βθαξκνζκέλε Ααζνθνκηθή, Ααζηθή Ώλαςπρή-Οηθνηνπξηζκφο, Ααζνθνκία Πφιεσλ,
Ααζηθή Γελεηηθή, Ληβαδνπνλία, Ααζηθή Αηαρεηξηζηηθή, Αηεπζέηεζε Οξεηλψλ Τδάησλ,
Πξνζηαηεπφκελεο Φπζηθέο Πεξηνρέο-ΐηφηνπνη, ρεδηαζκφο & Καηαζθεπή
δαζνηερληθψλ έξγσλ, ΓΠ & Υαξηνγξαθία δαζηθψλ πφξσλ, Αενληνινγία
επαγγέικαηνο, Αηαρείξηζε άγξηαο δσήο & Πξνζηαηεπφκελσλ θπζηθψλ πεξηνρψλ,
Ααζηθή Πνιηηηθή, Ααζηθή & Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία, Ααζηθφ Κηεκαηνιφγην,
Ανκηθέο Καηαζθεπέο Ξχινπ, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 200607)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7e1cf475625b4fda8db7eef389a0feaa

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Αηαρείξηζε ησλ Τδάηηλσλ Πφξσλ ζηε Μεζφγεην.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη Ααζνπφλνη θαη Αηαρεηξηζηέο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Σερλνινγηθνχ Σνκέα
ηεο Ώλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε βάζε ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο ηνπο
αζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, ζηνπο ΟΣΏ θαη επνπηεπφκελνπο απφ
ην δεκφζην άιινπο ηνκείο, είηε απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο
επηζηήκνλεο, κε ηε κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο, πάλσ ζε
ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ηεο Ααζνπνλίαο, ήηνη δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε,
πξνζηαζία, αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, θαη
εηδηθφηεξα ζηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε,
πξνζηαζία, αμηνπνίεζε ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ. ηε ζήξα, ζεξακαηηθή
νηθνλνκία, δσνινγηθνχο θήπνπο θαη πάξθα, εθηξνθεία εηδψλ άγξηαο παλίδαο. ηε
δηνίθεζε, δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ νξεηλψλ θαη εκηνξεηλψλ
βνζθνηφπσλ θαη ιηβαδηθψλ εθηάζεσλ. ε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
πξνζηαζία, αμηνπνίεζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
ε θάζε θχζεο εδαθνινγηθέο θαη εγγεηνβειηησηηθέο εξγαζίεο δαζηθνχ ελδηαθέξνληνο.
ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θπησξίσλ παξαγσγήο θάζε θχζεο θπηεπηηθνχ πιηθνχ
πνπ έρεη δαζηθή ή θαιισπηζηηθή. ε δαζηθέο εθκεηαιιεχζεηο, βηνκεραλίεο
παξαγσγήο, θαηεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο πξντφλησλ ηνπ δάζνπο. ηελ παξαγσγή,
ηππνπνίεζε, ππνζπζθεπαζία, άζθεζε εκπνξίαο θαη δηάζεζεο θπηνθαξκάθσλ,
ιηπαζκάησλ, δαζηθψλ κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θαη ζθεπψλ, δαζηθνχ ελδηαθέξνληνο.
ηελ εθπφλεζε, επίβιεςε ή ζπκκεηνρή ζε κειέηεο: Σνπνγξαθηθέο, Ααζηθήο
Οδνπνηίαο, δηεπζέηεζεο νξεηλψλ πδάησλ, θσηνεξκελείαο θαη ηειεπηζθφπεζεο,
δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ρεξζαίσλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, δηαρείξηζεο,
αλάπηπμεο θαη αλαπιεζπζκνχ εηδψλ άγξηαο παλίδαο, ίδξπζεο θαη βειηίσζεο
πνζνηηθήο-πνηνηηθήο παξαγσγήο επηρεηξήζεσλ θαηεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο μχινπ,
θπηνηερληθήο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη έξγσλ πξαζίλνπ.
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ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ, ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΚΑΗ
ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Βζσηεξηθήο Ώξρηηεθηνληθήο, Αηαθφζκεζεο
θαη ρεδηαζκνχ Ώληηθεηκέλσλ, θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζεσξίαο θαη ηεο
πξαθηηθήο ηεο αξρηηεθηνληθήο εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ηεο ιεηηνπξγηθήο δηακφξθσζεο
θαη ηεο αηζζεηηθήο κειέηεο θαη νξγάλσζεο νπνησλδήπνηε εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ηεο
δηακφξθσζεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ κηθξήο θιίκαθαο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ (design)
επίπινπ, βηνκεραληθψλ, ρξεζηηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σν ηκήκα
Βζσηεξηθήο Ώξρηηεθηνληθήο, Αηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Ώληηθεηκέλσλ έρεη σο
απνζηνιή ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο επηζηήκεο πνπ κειεηνχλ ηελ
αλάπηπμε ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, θαη ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο ζηηο επηζηήκεο
απηέο κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ εκπεηξηθή εθαξκνγή.
1. Σκήκα Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ
Αληηθεηκέλσλ. ρνιή Καιιηηερληθψλ πνπδψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site:
http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκα απαηηείηαη επηπιένλ εμέηαζε θαη ζηα εηδηθά καζήκαηα
ηνπ Βιεχζεξνπ θαη Γξακκηθνχ ρεδίνπ.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώξρηηεθηνληθή Βζσηεξηθνχ Υψξνπ, Αηακφξθσζε
Παξαδνζηαθψλ Κηηξίσλ, Ανκηθή Σέρλε, Πιαζηηθή Μαθέηα, ρεδηαζηηθή
Μεζνδνινγία, ρεδηαζκφο κε Τπνζηήξημε Δ/Τ, Εζηνξία Ώξρηηεθηνληθήο θαη
Αηαθφζκεζεο, Αηακφξθσζε Βμσηεξηθψλ Υψξσλ, Φσηηζκφο, Φσηνγξαθία, Ανκηθή
Σέρλε, ΐαζηθφ ρέδην, Αηαθνζκεηηθέο Βθαξκνγέο, Αηζδηάζηαηεο πλζεηηθέο
Πξνηάζεηο, Σερλνινγία Τιηθψλ (Γπαιηνχ, Κεξακηθήο), Βιεχζεξν ρέδην, Εζηνξία
Σέρλεο, Κεξακηθή, Πιαζηηθή, Υξψκα, Υξψκα ζην Υψξν, ρεδηαζκφο (Design)
Κεξακηθήο, ΐηνκεραληθφ ρέδην (Design), Καηαζθεπαζηηθφ Βπίπινπ, Σερλνινγία
Τθάζκαηνο, Βηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία, Κνηλσληνινγία ηνπ Υψξνπ, Ρπζκνινγία
Βπίπινπ, ρεδηαζκφο Βζσηεξηθνχ Υψξνπ, ρεδηαζκφο (Design) Βπίπινπ, ρεδηαζκφο
(Design) Τθάζκαηνο, Όθαζκα, Φπρνινγία, θ.ά.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη, ψζηε λα κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ, είηε
απηνδπλάκα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο θαη θαιιηηέρλεο κε ηνλ
ρεδηαζκφ (Design), ηε κειέηε (ιεηηνπξγηθή, ρξεζηηθή αηζζεηηθή) θαη ηελ εθαξκνγή:
α). θάζε είδνπο εζσηεξηθνχ ρψξνπ. ηε κειέηε απηή πεξηιακβάλεηαη ε δφκεζε
ζηνηρείσλ πνπ δελ επεξεάδνπλ ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ, ε ζπνπδή γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ (εγθαηαζηάζεηο, πιηθά, ρξψκαηα,
θσηηζκφο, εηδηθέο θαηαζθεπέο, επίπισζε, επελδχζεηο, εηδηθφο εμνπιηζκφο θ.ά.). β).
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δηακφξθσζεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ κηθξήο θιίκαθαο, π.ρ. πιαηείεο, ππαίζξηνη ρψξνη θαη
εγθαηαζηάζεηο. ηε δηακφξθσζε απηή πεξηιακβάλεηαη ν ζρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ
κηθξήο θιίκαθαο, φπσο ππφζηεγα, πέξγθνιεο, πεξίπηεξα εθζέζεσλ, ηειεθσληθνί
ζάιακνη θιπ. γ). ζρεδηαζκνχ επίπισλ, θάζε είδνπο βηνκεραληθά παξαγφκελσλ
ρξεζηηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ αληηθεηκέλσλ παξαγνκέλσλ ελ ζεηξά ή ζε
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ. δ). δηαθνζκεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ζπλζέζεσλ θαη επηθαλεηψλ
ρψξνπ.

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ
ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ
ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ
ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ
ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ
Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο θαιχπηεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο
εθαξκνγήο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο ηεο Διεθηξνινγίαο, κε έκθαζε ζηα
ειεθηξηθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο, ηνπο απηνκαηηζκνχο, ηα
ειεθηξνληθά θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ.
Οη ζπνπδέο ζην Σκήκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Β. θαιχπηνπλ ηελ ηερλνινγηθή
επηζηήκε ηνπ Διεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ Σ.Β. θαη παξέρνπλ ζεκειηαθέο θαη
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηα γλσζηηθά πεδία ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξηζκνχ, ησλ
ζπζηεκάησλ ειεθηξνκεραληθήο κεηαηξνπήο ελέξγεηαο, ησλ ειεθηξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεηξήζεσλ θαη απηνκαηηζκψλ, ησλ ειεθηξηθψλ-ειεθηξνληθψλ
θπθισκάησλ θαη θαηαζθεπψλ, ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππνινγηζηψλ,
ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ, ηεο ηερλνινγίαο πιηθψλ θαζψο θαη ζε ζχγρξνλεο
ηερλνινγίεο φπσο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα
ειεθηξηζκνχ, νπην-ειεθηξνληθή θαη ζπζηήκαηα ιέηδεξ, κηθξνειεθηξνληθή,
κεραηξνληθή θαη ηερλνινγίεο πεξηβάιινληνο.
1. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. 71004 Δξάθιεην. web site:
http://eed.stef.teicrete.gr/

2. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Ώγ.
Λνπθάο 65404 Καβάια. web site: http://ed.teikav.edu.gr/dee/
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3. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Κνίια, 50100
Κνδάλε. web site: http://ee.teiwm.gr
4. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. 41110, Λάξηζα. web site:
http://www.elec.teilar.gr/

5. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. Μ. Ώιεμάλδξνπ 1
Κνπθνχιη, 26334 Πάηξα. web site: http://www.ele.teipat.gr/
6. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά. Πέηξνπ Ράιιε & Θεβψλ 250
12244 Ώηγάιεσ. web site: http://depelec.daidalos.teipir.gr/
7. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. Πεξηνρή Φαρλψλ
Βπβνίαο. web site: http://www.ee.teihal.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Διεθηξνηερλία, Διεθηξνρεκεία –
Σερλνινγία Τιηθψλ, Σερληθή Ννκνζεζία – Ώζθάιεηα Βξγαζίαο, Διεθηξνληθά,
Διεθηξηθέο Μεηξήζεηο, ΐαζηθέο Ώξρέο ρεδίαζεο, Διεθηξηθέο Μεραλέο,
Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Σερλνινγία – Κνηλσλία & Πεξηβάιινλ, Μεραλνπξγηθή
Σερλνινγία, πζηήκαηα Ώπηνκάηνπ Βιέγρνπ, Φεθηαθά πζηήκαηα, Διεθηξηθέο &
Διεθηξνληθέο Καηαζθεπέο, Αηαρείξηζε Οιηθήο Πνηφηεηαο – Σππνπνίεζε, Αηνίθεζε
Σερληθψλ Έξγσλ – Βπηρεηξεζηαθέο Βπηθνηλσλίεο, Διεθηξνληθά Εζρχνο,
Μηθξνυπνινγηζηέο, Διεθηξνινγία Ορεκάησλ, Κηλεηήξηεο Μεραλέο, Διεθηξηθέο
Βγθαηαζηάζεηο – Διεθηξνινγηθφ ρέδην, ρεδίαζε – Ώλάιπζε Διεθηξηθψλ
Κπθισκάησλ κε ρξήζε Δ/Τ, Διεθηξηθά Κηλεηήξηα πζηήκαηα, ηνηρεία Οηθνλνκίαο,
Διεθηξνηερληθέο Βθαξκνγέο, Θεσξία εκάησλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ, Σερλνινγία
Μεηξήζεσλ, Σερλνινγία Τςειψλ Σάζεσλ, ΐηνκεραληθά Διεθηξνληθά, Μειέηε
Διεθηξνκεραλνινγηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ κε Δ/Τ, Διεθηξηθέο – Διεθηξνληθέο
Καηαζθεπέο, PLC Ώπηνκαηηζκνί, πζηήκαηα Βπηθνηλσληψλ θαη Μεηάδνζεο
Αεδνκέλσλ, ΐηνκεραληθφ ρέδην, Αηαρείξηζε Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο- Ήπηεο Μνξθέο
Βλέξγεηαο, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΣΒΕ Κξήηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 5ν εμάκελν
επηινγήο κία απφ ηεο παξαθάησ θαηεπζχλζεηο: α). Μεηξήζεσλ, Διέγρνπ &
Δπηθνηλσληψλ β). Δλεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κξήηεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d139c7b6e6cc44c5a9e539f5bc2891dac
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d2731535560284be698aa059b86651234
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Διιάδαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d513a272af2a74c629c2132ac98787725
Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ Σ.Δ.
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http://myfiles.sch.gr/server/get/d2e62eb98a6cb4c4084912d3b8de9c705

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Κξήηεο πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Πξνεγκέλα πζηήκαηα Παξαγσγήο, Ώπηνκαηηζκνχ θαη Ρνκπνηηθήο β). Βλεξγεηαθά
πζηήκαηα γ). Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο δ). Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε
γηα Μεραληθνχο.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ Master in Innovation in Technology & Entrepreneurship.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Απηηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Βθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή β). Μεραλνηξνληθή.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Πεηξαηά πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ
Αηαρείξηζε θαη Βλεξγεηαθή ΐειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. ηεξεάο Βιιάδαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηηο Βπθπήο Αηαρείξηζε Ώλαλεψζηκσλ Βλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Σα αλσηέξσ ηκήκαηα ζηνρεχνπλ λα θαηαζηήζνπλ ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ηθαλνχο λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σερλνιφγνπ Διεθηξνιφγνπ
Μεραληθνχ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο ζηνρεχνπλ κε ηηο
ζπνπδέο ηνπο λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζε: Βθπφλεζε
ηερληθψλ/νηθνλνκηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ εθαξκνγήο, ηερληθή ππνζηήξημε θαη
ζπληήξεζε, ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αλαθνξηθά
κε: ζπζηήκαηα ειεθηξηζκνχ, ζπζηήκαηα ειεθηξνκεραληθήο κεηαηξνπήο ελέξγεηαο,
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, κεηξήζεηο θαη απηνκαηηζκνχο, ειεθηξηθά-ειεθηξνληθά
θπθιψκαηα θαη θαηαζθεπέο, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ππνινγηζηέο, ζπζηήκαηα
επηθνηλσληψλ, ηερλνινγία πιηθψλ θαζψο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο φπσο αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο θαη απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα ειεθηξηζκνχ, νπην-ειεθηξνληθή θαη
ζπζηήκαηα ιέηδεξ, κηθξνειεθηξνληθή, κεραηξνληθή θαη ηερλνινγίεο πεξηβάιινληνο.
Βθαξκνγή πξνηχπσλ, θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ ζηε κειέηε θαη ζρεδίαζε
εγθαηαζηάζεσλ, ζπζηεκάησλ θαη πξντφλησλ θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ
ζπζηεκάησλ. ρεδηαζκφ/πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθαξκνζκέλεο θαη ηερλνινγηθήο
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο. Μειέηε,
ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε πξσηνηχπσλ ειεθηξηθψλ-ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ.
Αηδαθηηθή ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο. Ώζθάιεηα ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο.
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ
ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ
ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ
Σν ηκήκαηα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΒ έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ, κε ηε
δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ
γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηνπο ηνκείο ησλ βηνκεραληθψλ
απηνκαηηζκψλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ππεξεζηψλ.
1. Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ
– Ώζήλα. web site: http://www.ee.teiath.gr/
2. Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο 57400
Θεζζαινλίθε. web site: http://www.el.teithe.gr/
3. Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. 3ν Υικ Π.Β.Ο. Λακίαο –
Ώζήλαο, 35100 Λακία. web site: http://www.eln.teilam.gr/
4. Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά. Πέηξνπ Ράιιε & Θεβψλ 250
12244 Ώηγάιεσ. web site: http://www.electronics.teipir.gr/
5. Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. Ρσκαλνχ 3 Υαιέπα, 73135 Υαληά.
web site: https://www.chania.teicrete.gr/academic/electronics-department

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Διεθηξνληθή Φπζηθή, Διεθηξνληθά,
Πξνγξακκαηηζκφο, Θεσξία Πηζαλνηήησλ θαη ηαηηζηηθή, CAD θαη Διεθηξνληθή
Καηαζθεπή, Διεθηξνηερλία, Φεθηαθά Κπθιψκαηα, Οπηνειεθηξνληθή, Θεσξία
Κπθισκάησλ, Μηθξνυπνινγηζηέο, Διεθηξνληθέο Μεηξήζεηο, Κεξαίεο θαη Γξακκέο
Μεηαθνξάο, Σειεπηθνηλσλίεο, Ραληάξ θαη Ανξπθνξηθά πζηήκαηα, Ώξρηηεθηνληθή
Δ/Τ, Οπηηθέο Βπηθνηλσλίεο, Σερλνινγίεο Μέζσλ Μαδηθήο Βπηθνηλσλίαο, πζηήκαηα
Ώπηνκάηνπ Βιέγρνπ, Φεθηαθά πζηήκαηα Βιέγρνπ, Διεθηξνληθά Εζρχνο,
ΐηνκεραληθνί Ώπηνκαηηζκνί, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Αενληνινγία
Βπαγγέικαηνο, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2011-12)
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 http://myfiles.sch.gr/server/get/d32bc6786b897442eb42874e6d661ce1f
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201314)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d256dded6696948e6924d87444d188b12
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Πεηξαηά (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2013-14)
 http://www.electronics.teipir.gr/menu_el/spoudes/proptyxiaka/odhgos_spoud
wn/odhgos_spoudwn_2014_2015.pdf
Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ ΣΔ
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d4ecad9e9f94842bb875d4f3f062e6223

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ
ρεδίαζε θαη Ώλάπηπμε Πξνεγκέλσλ πζηεκάησλ Διεθηξνληθήο.

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Πεηξαηά πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ:
α). Αηαδηθηπσκέλα Διεθηξνληθά πζηήκαηα β). Master of Science in Networking
and Data Communications γ). Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Βπηθνηλσλίαο
γηα ηελ Βθπαίδεπζε.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΒ κε βάζε ηηο
εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη είηε
απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο κε ηελ κειέηε, έξεπλα θαη
εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ηεο ειεθηξνληθήο
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Βηδηθφηεξα απαζρνινχληαη:
ε βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ παξαγσγή
ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ, δηαηάμεσλ, ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή
άιισλ πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο απηέο θαη πξνο ηξίηνπο. Έρνπλ
δηθαίσκα εθπφλεζεο κειέηεο, επίβιεςεο, θαηαζθεπήο, ζπλαξκνιφγεζεο,
ζπληήξεζεο εγθαηάζηαζεο, ρεηξηζκψλ, ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο θαη κεηαηξνπήο
ειεθηξνληθνχ ζηνηρείνπ, δηαηάμεσο ζπζθεπήο θαη ζπζηεκάησλ ησλ ηνκέσλ:
ηειεπηθνηλσληψλ,
νπηηθναθνπζηηθψλ,
ξαδηνηειεφξαζεο,
πξνζηαζίαο
θαη
ππξαζθάιεηαο, νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειεθηξνληθψλ ηζρχνο θαζψο επίζεο απηνκάηνπ
ειέγρνπ. Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Εαηξηθψλ Οξγάλσλ ζε ζπλεξγαζία κε
ηερληθνχο ησλ αληηζηνίρσλ εηδηθνηήησλ. Σα παξαπάλσ δηθαηψκαηα αζθνχληαη είηε ηα
ζπζηήκαηα απηά είλαη ακηγή ειεθηξνληθά είηε κηθηά κε ειεθηξνινγηθή,
κεραλνινγηθά σο πξνο ην ειεθηξνληθφ κέξνο απηψλ. Εδξχνπλ θαη δηεπζχλνπλ
ειεθηξνληθά εξγαζηήξηα. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ δηθαίσκα λα ελεξγνχλ
κφλνη ηνπο ή ζαλ κέιε επηηξνπψλ εθηηκήζεηο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζε δεκηέο πνπ
πξνθιήζεθαλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία ζε ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο, ζπζθεπέο,
ζπζηήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο, αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θάζε θχζεο ειεθηξνληθνχ
εμνπιηζκνχ θαη ειέγρνπο ζε αληίζηνηρεο βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο πξνθεηκέλνπ λα
ηνπο ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο.
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ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ
ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ
Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ ΣΒ
θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηε
κεραληθή θαη ρεκηθή επεμεξγαζία θπζηθψλ, ηερλεηψλ θαη ζπλζεηηθψλ ηλψλ γηα ηελ
παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ.
1. Σκήκα Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ
Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά. Πέηξνπ Ράιιε &
Θεβψλ
250
12244
Ώηγάιεσ.
web
site:
http://textiles.daidalos.teipir.gr/?page_id=16&lang=el

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Σερληθή Μεραληθή, Φπζηθή, Μεραλνινγηθφ
ρέδην, Υεκηθή Σερλνινγία, Βηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή, Ώληνρή ησλ Τιηθψλ,
Ανκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Βθαξκνζκέλε Θεξκνδπλακηθή, Μεραλνινγηθφ
Βξγαζηήξην, Βθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο,
Πνηνηηθφο Έιεγρνο-Σερλνινγία Τιηθψλ, ηνηρεία Διεθηξνηερλίαο & Διεθηξνληθήο,
Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία, Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, Τγηεηλή & Ώζθάιεηα Βξγαζίαο Σερληθή Ννκνζεζία, Οξγάλσζε Πξνγξακκαηηζκφο & Ώλάιπζε Παξαγσγηθψλ
πζηεκάησλ, , Βηδηθέο Μεραλνινγηθέο Βγθαηαζηάζεηο, Καηεξγαζίεο (πκβαηηθέο /
Με πκβαηηθέο) – Βξγαιεηνκεραλέο, ΐηνκεραληθά πζηήκαηα Κίλεζεο, ρεδηαζκφο
θαη Τπνινγηζκφο ΜΒΚ, ρεδηαζκφο Καηαζθεπψλ, Ώπηνκαηηζκφο & Πξνγξακκαηηζκφο Βξγαιεηνκεραλψλ, Ώλπςσηηθέο θαη Μεηαθνξηθέο Μεραλέο, Αηαρείξηζε
Βθνδηαζηηθήο Ώιπζίδαο, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα, Αηαρείξηζε & Βπεμεξγαζία ηεξεψλ
Ώπνβιήησλ, Βθαξκνγέο Ώεξνδπλακηθήο, θ.ά.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηα
Νέα Κισζηνυθαληνπξγηθά Τιηθά θαη Σερλνινγίεο ζηνλ ρεδηαζκφ Μφδαο

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ Σ.Β., κε βάζε ηηο
εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη, είηε
απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο, κε ηε κειέηε, έξεπλα θαη
εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ηεο
Κισζηνυθαληνπξγίαο. Βηδηθφηεξα νη πηπρηνχρνη απαζρνινχληαη σο ζηειέρε κνλάδσλ
ή απηναπαζρνινχληαη ζε φιν ην θάζκα ηεο θισζηνυθαληνπξγηθήο παξαγσγήο θαη
ηεο αμηνπνίεζεο ηεο κε ηα αθφινπζα αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: ηνλ
εληνπηζκφ ή θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ
παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ησλ
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Βπηρεηξήζεσλ. ηνλ ζπληνληζκφ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο θαη αγνξάο πξψησλ πιψλ
ζε κνλάδεο Κισζηεξίσλ, Τθαληεξίσλ, Πιεθηεξίσλ, ΐαθείσλ- Φηληξηζηεξίσλ,
Σππνβαθείσλ, Σαπεηνπξγείσλ, ρνηλνπνηείσλ, Μνλάδεο Παξαγσγήο Βλδχκαηνο θαη
εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ πξντφλησλ Κισζηνυθαληνπξγίαο θαη
πξψησλ πιψλ. ηελ εθπφλεζε ή ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ
νηθνλνκνηερληθήο ζθνπηκφηεηαο θαζψο επίζεο ζπκκεηνρή ζηελ επίβιεςε γηα ηελ
θαηαζθεπή ή επέθηαζε κνλάδσλ Κισζηνυθαληνπξγίαο θαη ζηελ δηακφξθσζε θαη
εθαξκνγή γεληθψλ θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ θισζηνυθαληνπξγηθήο αλάπηπμεο
θαζψο θαη ζηειέρσζε νξγαληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Κισζηνυθαληνπξγία.

ΛΑΗΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ
Σ.Β.Ε. ΔΠΒΕΡΟΤ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 107

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ
ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ
Σν αλσηέξσ ηκήκαηα έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ
εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία
θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζπζηεκάησλ
απηφκαηνπ ειέγρνπ, ζηηο γεληθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά θαη ζηα πιαίζηα πάζεο
θχζεσο ζπζηεκάησλ, πνπ απαληνχλ ζε φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, ήηνη ζε
ζπζηήκαηα ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά, πδξαπιηθά, πλεπκαηηθά, κεραλνινγηθά, ρεκηθά,
βηνινγηθά θ.ιπ.
1. Σκήκα Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο, 57400
Θεζζαινλίθε. web site: http://www.autom.teithe.gr/gr/
2. Σκήκα Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά Πέηξνπ Ράιιε & Θεβψλ 250.
12244 Ώηγάιεσ. web site: http://auto.teipir.gr/
3. Σκήκα Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. Πεξηνρή Φαρλψλ
Βπβνίαο. web site: http://www.aut.teihal.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Διεθηξνηερλία, Σερληθέο ρεδίαζεο,
ηνηρεία Γεληθήο Μεραλνινγίαο, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Ώλαινγηθά Διεθηξνληθά,
Βθαξκνζκέλε Μεραληθή, Διεθηξηθέο Μεραλέο, Διεθηξνληθά Εζρχνο, Μεηξνινγία,
Μηθξνυπνινγηζηέο θαη Αίθηπα Δ/Τ, Φεθηαθή Βπεμεξγαζία ήκαηνο, Φπζηθνρεκηθέο
Αηεξγαζίεο, πζηήκαηα Ώπηφκαηνπ Βιέγρνπ, Ώλαινγηθά θαη Φεθηαθά Διεθηξνληθά,
Κιαζηθέο Βγθαηαζηάζεηο Ώπηνκαηηζκνχ, Φεθηαθά Διεθηξνληθά – Σειεπηθνηλσλίεο,
“Έιεγρνο Κίλεζεο, Τδξαπιηθά θαη Πλεπκαηηθά πζηήκαηα, Φεθηαθά πζηήκαηα
Ώπηφκαηνπ Βιέγρνπ, Ρνκπνηηθή θαη Πιαζκαηηθή Πξαγκαηηθφηεηα, Μηθξνειεγθηέο
C.A.D./C.A.M./C.A.E, Βηδηθά ζέκαηα πζηεκάησλ Ώπηφκαηνπ Βιέγρνπ θαη
ρεδίαζε-Καηαζθεπή πζηεκάησλ, Βπθπήο “Έιεγρνο, Βιεγθηέο – ΐηνκεραληθνί
Ώπηνκαηηζκνί, ηνηρεία Μεραλνπξγηθήο Σερλνινγίαο θαη Βξγαιεηνκεραλέο C.N.C,
Έιεγρνο Παξαγσγηθψλ Αηεξγαζηψλ, Βηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκία θαη Αηνίθεζε,
ΐηνκεραληθή Τγηεηλή θαη Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, Αηαρείξηζε Έξγσλ, Ξέλε
γιψζζα – Σερληθή Οξνινγία, θ.ά.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηελ ρεδίαζε Αηαδξαζηηθψλ θαη ΐηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Πεηξαηά πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α).
Ώπηνκαηηζκφο Παξαγσγήο θαη Τπεξεζηψλ β). Νέεο ηερλνινγίεο ζηε Ναπηηιία θαη ηηο
κεηαθνξέο γ). Master of Science in Networking and Data Communications.

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. ηεξεάο Βιιάδαο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ α). Ώπηνκαηηζκνί ζηηο αξδεχζεηο, ηηο γεσξγηθέο θαηαζθεπέο θαη ζηελ εθκεράληζε
ηεο γεσξγίαο β). Πξνεγκέλα πζηήκαηα Βιέγρνπ θαη Ρνκπνηηθήο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο απφθνηηφο ηνπ ηκήκαηνο Ώπηνκαηηζκνχ κπνξεί λα εξγαζηεί: ζε βηνκεραλίεο, ζηηο
ηειεπηθνηλσλίεο, ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ζηελ ηαηξηθή, ζηελ αλάπηπμε
ζπζηεκάησλ ξνκπνηηθήο, σο θαζεγεηήο ππφ πξνυπνζέζεηο, ζηελ εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε.
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ν πηπρηνχρνο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο
επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο, θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο εθαξκνγήο
ησλ γλψζεσλ απηψλ, ζε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ, κεραηξνληθήο θαη ηειεκαηηθήο,
ζε ηνκείο βηνκεραληθνχο, αγξνηηθνχο ή θαη ππεξεζηψλ (απηνκαηηζκνχο γξαθείνπ). Ο
πηπρηνχρνο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε ζέζεηο εξγαζίαο θάζε εξγαζηαθήο ζρέζεσο (σο
ππάιιεινο, ζηέιερνο, απηναπαζρνινχκελνο θ.ιπ.).
Βπεηδή ε γλψζε ηνπ απηνκαηηζκνχ είλαη πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηεο γλψζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ν πηπρηνχρνο κπνξεί λα θαιχςεη θαη εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ηε βαζηθή
γλψζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ πεξηγξαθέλησλ ζπζηεκάησλ
(ειεθηξηθψλ, ειεθηξνληθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θ.ιπ.
θαζψο θαη ειεθηξηθψλ κεραλψλ).
Βηδηθφηεξα, ν Μεραληθφο Ώπηνκαηηζκνχ είλαη ζε ζέζε λα: Βθαξκφδεη ηηο
επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο, ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο,
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θαηαζθεπήο, ρεηξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ κεραηξνληθήο θαη ηειεκαηηθήο,
ειεθηξηθψλ, ειεθηξνληθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ,
ειεθηξηθψλ κεραλψλ θ.ι.π. σο θαη ηνλ απηφκαην έιεγρν απηψλ. Πξαγκαηνπνηεί
επηβιέςεηο θαη επηκεηξήζεηο έξγσλ πνπ αλήθνπλ ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα θαη πνπ
πεξηέρνπλ ζηνηρεία απηνκάηνπ ειέγρνπ. Πξαγκαηνπνηεί εθηηκήζεηο θαη
πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζε εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ απφ ηα αλσηέξσ. πληάζζεη θαη
επηβιέπεη κειέηεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπζηήκαηα απηνκάηνπ
ειέγρνπ ή γεληθφηεξα ζπζηήκαηα ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά, ππνινγηζηηθά, πδξαπιηθά
θαη πλεπκαηηθά θ.ι.π., ζηα πιαίζηα δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ, σο ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο ή ππάιιεινο εηαηξεηψλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Υξεζηκνπνηεί,
πξνγξακκαηίδεη,
ζπληεξεί,
ξπζκίδεη
θαη
αλαπξνζαξκφδεη
ππνινγηζηέο,
κηθξνυπνινγηζηέο, πξνγξακκαηηδφκελνπο ινγηθνχο ειεγθηέο (PLCs) θαη γεληθψο
εμνπιηζκφ πνπ πινπνηεί αιγνξίζκνπο απηνκάηνπ ειέγρνπ, ζπζηήκαηα
κεραλνηξνληθήο θαη ηειεκαηηθήο

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΔ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
Οη ζπνπδέο πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα βηνταηξηθήο νξγαλνινγίαο θαη ηαηξηθήο
θπζηθήο, θαζψο θαη καζήκαηα ππνδνκήο κεραληθψλ, φπσο κεραλνινγία,
ειεθηξνινγία, ειεθηξνληθή θαη πιεξνθνξηθή. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ επίζεο
πεξηιακβάλεη καζήκαηα ηαηξηθήο, βηνινγίαο, ρεκείαο, καζεκαηηθψλ, δηνίθεζεο
επηρεηξήζεσλ θαη νηθνλνκίαο. Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο νλνκάδνληαη Μεραληθνί
Σερλνινγίαο Εαηξηθψλ Οξγάλσλ θαη απαζρνινχληαη θπξίσο ζε εηαηξείεο βηνταηξηθήο
ηερλνινγίαο, ζε ηδησηηθέο θιηληθέο, ζε δεκφζηα λνζνθνκεία, ζε εξεπλεηηθά θέληξα
θαη ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.
1. Σκήκα Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ
Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα
12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site: http://www.teiath.gr/stef/tio/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία, Ώγγιηθή Σερληθή
Οξνινγία, Ώλαηνκία, ΐηνταηξηθή Σερλνινγία, ΐηνινγία-Φπζηνινγία, ΐηνρεκεία,
Βπεμεξγαζία Εαηξηθνχ ήκαηνο θαη Βηθφλαο, Διεθηξνκεραλνινγηθέο Βγθαηαζηάζεηο
Ννζνθνκείσλ, Διεθηξνληθά, Διεθηξνηερλία, Εαηξηθά Διεθηξνληθά, Εαηξηθά Lasers
θαη Οπηνειεθηξνληθή, Εαηξηθή Οξγαλνινγία ΐαζηζκέλε ζε Μηθξνεπεμεξγαζηέο,
Εαηξηθή Πιεξνθνξηθή, Λνγηθά θαη Φεθηαθά πζηήκαηα, Μεζνδνινγία ρεδηαζκνχ
θαη Καηαζθεπήο ΐηνταηξηθψλ πζθεπψλ, Μηθξνυπνινγηζηέο, Οξγάλσζε θαη
Αηνίθεζε γηα Μεραληθνχο, Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Ννζνθνκείσλ,
Πξνγξακκαηηζκφο Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, χληαμε Μειεηψλ θαη Αηαρείξηζε
Έξγσλ, πληήξεζε θαη Αηαζθάιηζε Πνηφηεηαο Εαηξηθψλ Μεραλεκάησλ, πζηήκαηα
Ώπηνκάηνπ Βιέγρνπ θαη ΐηναπηνκαηηζκνί, ρεδηαζκφο θαη Καηαζθεπή
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Διεθηξνκεραλνινγηθψλ πζηεκάησλ, Μεραλνινγηθφ ρέδην, Σερλνινγίεο
Καηεξγαζηψλ θαη ηνηρεία Καηαζθεπψλ, ρεδηαζκφο θαη Καηαζθεπή
Διεθηξνκεραλνινγηθψλ
πζηεκάησλ,
Μεραληζκνί-Ώπηνκαηηζκνί,
Σερληθή
Μεραληθή, Σερλνινγία Ώπεηθνληζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Ενληηδνπζψλ θαη κε
Ώθηηλνβνιηψλ, Σερλνινγία Τιηθψλ, ΐηνυιηθψλ & Πξνζζεηηθήο, Σειεταηξηθή θαη
Σειεπιεξνθνξηθή, θ.ά.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Πξνεγκέλα
πζηήκαηα θαη Μέζνδνη ζηε ΐηνταηξηθή Σερλνινγία β). Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ
Εαηξηθή θαη ηε ΐηνινγία.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ Μεραληθψλ ΐηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Σ.Β. κε βάζε ηηο
εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ
θαη δεκφζην ηνκέα, κε ηελ κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζε
ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ησλ ηαηξηθψλ νξγάλσλ κε ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο
ηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη ιεπηνκεραληζκψλ, θαζψο θαη ηελ εκπνξία, ηε ζπληήξεζε, ηελ
επηζθεπή θαη ηελ ζέζε ζε εηνηκφηεηα ιεηηνπξγίαο απηψλ κε ηελ ζπλεξγαζία
ελδερνκέλσο θαη άιισλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ (ηαηξψλ, αθηηλνθπζηθψλ, βηνρεκηθψλ.
Βπίζεο, νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζηα παξαθάησ
αληηθείκελα: Παξαγσγή ή εκπνξία πάζεο θχζεσο ηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη
ιεπηνκεραληζκψλ. Βπηζθεπή, ζπληήξεζε, αλαθαηαζθεπή ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ,
νξγάλσλ, ζπζθεπψλ βηνηερλνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη ιεπηνκεραληζκψλ.
Βμαζθάιηζε ζηνλ ηνκέα ησλ Ννζνθνκείσλ, ζε ζπλεξγαζία ίζσο κε άιινπο εηδηθνχο
επηζηήκνλεο, φπσο ηαηξνχο, αθηηλνθπζηθνχο, βηνρεκηθνχο, ηεο εηνηκφηεηαο πξνο
ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ θαη νξγάλσλ κε ηελ θξνληίδα ηνπο γηα ζπληήξεζε, επηζθεπή,
ειέγρνπο. πκκεηνρή ζηελ αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξηθψλ
νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ. Βθπφλεζε θαη επίβιεςε ή ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε
κειεηψλ γηα ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ παξαγσγήο ηαηξηθψλ
νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ. Βμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο εγθαηαζηάζεσο θαη ζέζεσο ζε
ιεηηνπξγία ηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίσλ θαη ηκεκάησλ
Ννζνθνκείσλ (ρεηξνπξγεία, αθηηλνινγηθά θ.ι.π.) γηα ηηο νπνίεο εγγξάθνληαη ζην
Μεηξψν Βκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ (Μ.Β.Κ.). Πξαγκαηνπνίεζε, σο ζηειερψλ ηνπ
Αεκνζίνπ, ειέγρσλ ζε αληίζηνηρεο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο θαζψο θαη ηδησηηθά
εξγαζηήξηα θαη ηαηξεία γηα ηελ ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο.

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΔ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Βλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΒ
θαιχπηεη ηα πεδία ησλ επηζηεκψλ ζηνπο ηνκείο Μεραλνινγίαο θαη Διεθηξνινγίαο θαη
εηδηθφηεξα ηελ Βλεξγεηαθή Μεραλνινγία θαη Βλεξγεηαθή Διεθηξνινγία. Πέξα ησλ
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γλψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο δίλεηαη έκθαζε ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ, αλαλεψζηκσλ θαη λέσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζηελ
παξαγσγή, κεηαηξνπή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, έιεγρν θαη ρξήζε ηεο ελέξγεηαο,
θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε, εμνηθνλφκεζε, θαη πεξηβαιινληηθή ζεψξεζε ηεο
ελέξγεηαο.
1. Σκήκα Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ
Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα
12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site: http://www.et.teiath.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Διεθηξνηερλία, Σερληθή Μεραληθή, Πιεξνθνξηθή, Σερληθφ
ρέδην, Μαζεκαηηθά, Ώλάιπζε Διεθηξηθψλ Αηθηχσλ, Θεξκνδπλακηθή, Μεραληθή
Ρεπζηψλ, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Διεθηξηθέο Μεραλέο, Τδξνδπλακηθέο Μεραλέο,
Μεηάδνζε ζεξκφηεηαο, Πεγέο Βλέξγεηαο, Σερλνινγίεο Πεξηβάιινληνο, Ώπνζήθεπζε
Βλέξγεηαο, Θεξκηθέο ηξνβηινκεραλέο, Μεραλέο Βζσηεξηθήο Καχζεο, πζηήκαηα
Μεηξήζεσλ, Ώλαινγηθά & Φεθηαθά Διεθηξνληθά, Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία &
Σξηβνινγία, ηαζκνί Παξαγσγήο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο, Ώλαλεψζηκεο Πεγέο
Βλέξγεηαο, πζηήκαηα Ώπηνκάηνπ Βιέγρνπ, Μεηαθνξά & Αηαλνκή Διεθηξ.
Βλέξγεηαο, Διεθηξνληθά Εζρχνο, Ώηκνιέβεηεο, Σερληθή Ννκνζεζία & Ώζθάιεηα
Βξγαζίαο, Βλεξγεηαθή Ώπνδνηηθφηεηα Κηεξίσλ & Δ/Μ Βγθαηαζηάζεσλ, Διεθηξηθά
Κηλεηήξηα πζηήκαηα, Διεθηξνηερληθά Τιηθά, Θέξκαλζε Φχμε θαη Κιηκαηηζκφο,
ηνηρεία Μεραλψλ, Αηαρείξηζε Βλέξγεηαο, ΐειηηζηνπνίεζε Βλεξγεηαθψλ
πζηεκάησλ, Οηθνλνκηθή Ώλάιπζε, πζηήκαηα πκπαξαγσγήο, Μειέηεο
Βλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ, Διεθηξηθέο Βγθαηαζηάζεηο, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνζθέξεη δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ δχν θαηεπζχλζεσλ
α) Βλεξγεηαθήο Μεραλνινγίαο β) Βλεξγεηαθήο Διεθηξνινγίαο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dc180abeac7ee46319e349a550a5233d7

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Σερλνινγία ηεο
Βλέξγεηαο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Βλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο κπνξεί λα ζηαδηνδξνκήζεη ζε
φινπο ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ησλ θιαζηθψλ ηκεκάησλ Μεραλνινγίαο ή
Διεθηξνινγίαο, αλάινγα κε ηε θαηεχζπλζε ζπνπδψλ πνπ έρεη επηιέμεη έρνληαο ην
πιενλέθηεκα ηεο ζθαηξηθήο γλψζεο ζε ελεξγεηαθά ζέκαηα. Βηδηθφηεξα ν πηπρηνχρνο
ηνπ ηκήκαηνο Βλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο κπνξεί λα αζρνιεζεί επαγγεικαηηθά κε: Σε
κειέηε, εγθαηάζηαζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ, αλαλεψζηκσλ θαη λέσλ πεγψλ
ελέξγεηαο. Σε δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε πάζεο θχζεσο ελεξγεηαθψλ
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κνλάδσλ θαη δηθηχσλ. Σελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή κειεηψλ γηα ηελ παξαγσγή,
κεηαθνξά, δηαλνκή, κεηαηξνπή, απνζήθεπζε, έιεγρν θαη ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. ηηο
δξαζηεξηφηεηεο απηέο ππάγνληαη φιεο νη βηνκεραληθέο, θηηξηαθέο, θαη ινηπψλ
θαηεγνξηψλ ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Σελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα
εμνηθνλφκεζε θαη νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. Σελ αμηνιφγεζε ελεξγεηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη κε ηελ ζχληαμε ηερληθννηθνλνκηθψλ κειεηψλ
ζθνπηκφηεηαο επελδχζεσλ ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ. Σε κειέηε, ζρεδίαζε θαη
θαηαζθεπή ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ. Σελ επίβιεςε, ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε
βιαβψλ ελεξγεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σελ πηζηνπνίεζε θαη πνηνηηθφ έιεγρν
ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ζπζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ. Σελ ηερληθννηθνλνκηθή
δηαρείξηζε θαη εκπνξία ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ.
Σέινο, κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ζε ζέζεηο ζηε
βηνκεραλία, ζε γξαθεία κειεηψλ, ζε εηαηξείεο θαηαζθεπήο έξγσλ ή ζπληήξεζεο
κεραλνινγηθνχ ή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζε επηρεηξήζεηο εκπνξίαο εμνπιηζκνχ
ελεξγεηαθήο ηερλνινγίαο, ζε επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, ζε ππεξεζίεο ηνπ
δεκνζίνπ, ζε νξγαληζκνχο, ζε Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα θιπ.

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔ
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ
ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ
ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ
ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΣΒΕ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
Σν ηκήκαηα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Β. έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ, κε ηε
δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ
γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ
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αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο
ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα εθπαίδεπζε/θαηάξηηζή ηνπο γηα
ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε.
1. Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ΣΔ. ρνιή
Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά.
Πέηξνπ Ράιιε & Θεβψλ 250 12244 Ώηγάιεσ.
web site:
http://platon.teipir.gr/new/ecs/index.html

2. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ
– Ώζήλα. web site: http://www.cs.teiath.gr/
3. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Δπείξνπ.
Άξηα. web site:
http://www.teleinfom.teiep.gr/

4. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. 71004 Δξάθιεην. web site:
http://www.epp.teicrete.gr/

5. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σ
Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. 141, ίλδνο
57400 Θεζζαινλίθε. web site: http://www.it.teithe.gr/
6. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σ
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Ώγ.
Λνπθάο 65404 Καβάια. web site: http://iiwm.teikav.edu.gr/
7. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σ
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Πεξηνρή Φνχξθα –
52100 – Καζηνξηά. web site: http://informatics.teiwm.gr/
8. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σ
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. 3ν Υικ Π.Β.Ο. Λακίαο –
Ώζήλαο, 35100 Λακία. web site: http://www.inf.teilam.gr
9. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σ
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. 41110 Λάξηζα. . web site:
http://www.cs.teilar.gr/

10. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σ
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδνο. Βζληθή νδφο Ναππάθηνπ
Ώληηξξίνπ 30300. Ναχπαθηνο. web site: http://www.tesyd.teimes.gr
11. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σ
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σέξκα
Μαγλεζίαο. 62124 έξξεο. web site: http://icd.teiser.gr/
12. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σ
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεινπνλλήζνπ. Πεξηνρή Κιαδά. 23100
πάξηε. web site: http://www.cs.teikal.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώιγφξηζκνη θαη Ανκέο Αεδνκέλσλ, ΐάζεηο Αεδνκέλσλ,
Βπθπή πζηήκαηα θαη πζηήκαηα βαζηζκέλα ζηε γλψζε, Γιψζζεο θαη
Μεζνδνινγίεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Πιεξνθνξηαθά θαη
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Βπηθνηλσληαθά πζηήκαηα θαη Βθαξκνγέο, Σερλνινγία (Μεραληθή) Λνγηζκηθνχ,
Σερλνινγία Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Αηθηχσλ, Σερλεηή Ννεκνζχλε,
Ώλάπηπμε θαη Αηαρείξηζε Βθαξκνγψλ, Βηδηθά Θέκαηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ,
Σερλνινγία Πνιπκέζσλ, Νεπξσληθά Αίθηπα, Βηδηθά Θέκαηα Σερλεηήο Ννεκνζχλεο,
Παξάιιεια θαη Καηαλεκεκέλα πζηήκαηα, Γξαθηθά Τπνινγηζηψλ, Βπεμεξγαζία
ήκαηνο θαη Βηθφλαο, Πνηφηεηα θαη Ώμηνπηζηία Λνγηζκηθνχ, Βηδηθά Θέκαηα ΐάζεσλ
Αεδνκέλσλ, Βπθπή πζηήκαηα, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Αηνίθεζεο, Πξνεγκέλεο
Ώξρηηεθηνληθέο Τπνινγηζηψλ, Διεθηξνληθφ Βκπφξην, Ώζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ, Γιψζζεο θαη Μεηαγισηηηζηέο, Διεθηξνληθή Μάζεζε, θ.ά.
Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζηα Σκήκαηα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ πξνζθέξνπλ
(3) θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: α). Μεραληθνί Γηθηχσλ ΣΔ β). Μεραληθνί Ζ/Τ ΣΔ γ).
Μεραληθνί Λνγηζκηθνχ ΣΔ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/da3e8117bb2b54806b2a55f19b1418e2c
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2011-12)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d48ccc29bffd54fe8a31806680732fa73
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κξήηεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2011-12)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dcf4fc3019f1b40379941857c2b1b0c5a
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κξήηεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2011-12
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d48ccc29bffd54fe8a31806680732fa73
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αλαη. Μαθεδνλίαο Θξάθεο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dfdd80a27f2f2449a8d67e48695be355f
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d32efb7bfca614a73adf79b240c71234e
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2010-11)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dbe0bcac7f43b4cb2a0ca6eddb55f1450
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Πεινπνλλήζνπ
(αθαδ. έηνο 2015-16)
http://myfiles.sch.gr/server/get/dd87ca24119534930931e5b79e6bba7e5

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Σερλνιφγνπ Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο
 http://myfiles.sch.gr/server/get/ddd506ac37ace49c7963bf71b352b168e
Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ
 http://myfiles.sch.gr/server/get/da76cf499867a4807a3e6f18ff74ab5c1

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α).
Πιεξνθνξηθή, χλζεζε Βηθφλσλ θαη ρεδηαζκφο Γξαθηθψλ β). Σερλνινγίεο Τπνινγηζκνχ
θαη Αηθηχσλ.

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Δπείξνπ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Αηθηχσλ.

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Δπείξνπ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο
Βπθπείο Σερλνινγίεο Αηαδηθηχνπ.

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Απηηθήο Βιιάδνο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηηο Σερλνινγίεο θαη πζηήκαηα Βπξπδσληθψλ Βθαξκνγψλ θαη Τπεξεζηψλ.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). πζηήκαηα Σειεπηθνηλσληψλ & ηελ Πιεξνθνξηθήο β).
Βθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή.
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Με βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ σο
θνηηεηέο, νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζην ηδησηηθφ θαη
δεκφζην ηνκέα, είηε απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο ηεο
πιεξνθνξηθήο, ζηνπο ηνκείο παξνρήο ππεξεζηψλ Λνγηζκηθνχ θαζψο θαη ζηελ
παξαγσγή πξντφλησλ Λνγηζκηθνχ (αλάιπζε θαη πξνγξακκαηηζκφο εθαξκνγψλ,
πξνγξακκαηηζκφο θαη αλάιπζε ζπζηεκάησλ). Βηδηθφηεξα νη πηπρηνχρνη ηκεκάησλ
πιεξνθνξηθήο, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα πνπ αθνξά ηα
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζηνπο παξαθάησ ελδεηθηηθά
αλαθεξφκελνπο ηνκείο παξνρήο ππεξεζηψλ ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο θαη ζηελ
παξαγσγή πξντφλησλ ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο :
ΑΝΑΛΤΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ: Μία λέα εθαξκνγή κειεηάηαη δηεμνδηθά, ηίζεληαη νη
ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο, αλαπηχζζεηαη ην ινγηθφ ηζνδχλακν ηνπ ζπζηήκαηνο,
αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα, ζρεκαηίδνληαη δηαγξάκκαηα δηεξγαζηψλ, δεδνκέλσλ θαη
θαηαζηάζεσλ θαη θαηφπηλ πξνδηαγξάθνληαη πξνγξάκκαηα. Παξάιιεια, ηίζεληαη
πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη εμεηάδνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο
κε βάζε ηνλ ζπλδπαζκφ θφζηνπο – σθέιεηαο.
ΑΝΑΛΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ: Ο αλαιπηήο ζπζηεκάησλ κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ην
ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ interfaces, θαη ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ
πνπ ζα ζπλεπηθνπξνχλ ηηο δηεξγαζίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο.
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΑΔΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ: Ώλαιακβάλεη θαζήθνληα δηαρείξηζεο
φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ζπζηήκαηνο βάζεσο δεδνκέλσλ απφ ρξήζηεο θαη εθαξκνγέο.
Αηαζθαιίδεη ηα αξρεία ησλ δεδνκέλσλ απφ απξφβιεπηεο θαηαζηξνθέο, φπσο επίζεο
θαη απφ ηελ πηζαλφηεηα, εζθεκκέλεο, παξάλνκεο πξφζβαζεο. Βπηβάιιεη θαλφλεο
δηαηήξεζεο ηεο πιεξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Καζνξίδεη ζρήκαηα ειεγρφκελεο
πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα, απνδίδνληαο δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε ρξήζηεο θαη
εθαξκνγέο.
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΚΣΤΧN: Σα δίθηπα ππνινγηζηψλ απνηεινχλ κία πξαγκαηηθφηεηα
ζε πνιιά εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ γηα παξαθνινχζεζε ησλ ρξεζηψλ, δήισζε λέσλ ρξεζηψλ,
πξνζδηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, αζθάιεηα ζηελ πξφζβαζε, δηαζθάιηζε ησλ
δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ (backups), Βηζαγσγή λέσλ δηαρεηξηζηηθψλ εθαξκνγψλ θαη
πξνγξακκάησλ ζπζηήκαηνο, εθπαίδεπζε θαη ηέινο βνήζεηα ζε θάζε ρξήζηε ηνπ
δηθηχνπ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ: ` έλα νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ
αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, γίλεηαη αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο θαη θαηφπηλ
παξαδίδνληαη ηκήκαηα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή, γηα πινπνίεζε κε κία γιψζζα
πξνγξακκαηηζκνχ. Βπίζεο, ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα αλαιακβάλεη θαη ηε
ζπληήξεζε, ηνλ έιεγρν, θαζψο επίζεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ
εθαξκνγψλ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ: O ζρεδηαζκφο θαη
ε πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο δηαδηθηχνπ απαηηεί ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ γισζζψλ θαη
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γλψζεηο ζηε δνκή ησλ πξσηνθφιισλ. Οη πξνγξακκαηηζηέο απηνχ ηνπ είδνπο
ζρεδηάδνπλ, αλαπηχζζνπλ, δνθηκάδνπλ, εγθαζηζηνχλ, βειηηψλνπλ θαη ζπληεξνχλ
ηζηνζειίδεο θαη εθαξκνγέο, πνπ είλαη πξνζπειάζηκεο απφ ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ: ήκεξα ππάξρνπλ πνιιά έηνηκα
πξνγξάκκαηα, πνπ επηιχνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο. Πνιιέο θνξέο, ε
επηθνηλσλία γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο απαηηεί εηδηθά πξνγξάκκαηα, ηα
ιεγφκελα ελδηάκεζα (interfaces). Ο πξνγξακκαηηζηήο ζπζηεκάησλ είλαη απηφο
αλαπηχζζεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη άιια πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαιχηεξε
αμηνπνίεζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο.
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ επίζεο λα απαζρνιεζνχλ
ζηα A.Β.Ε. σο κφληκν ή έθηαθην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζηελ κέζε εθπαίδεπζε σο
θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο.
ΔΡΔΤΝΑ: Βπίζεο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ σο κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε
ζέκαηα έξεπλαο, ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ ή αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ.
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη πηπρηνχρνη απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο
επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο, νη νπνίεο ηνπο επηηξέπνπλ λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά, ππνζηεξίδνληαο κε επηηπρία ηελ αμηνπνίεζε ησλ
ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Οη πηπρηνχρνη απαζρνινχληαη, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα, είηε
απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο
αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, ζε ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε, αλάπηπμε, δηαρείξηζε, εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε.

ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΚΟΤΣΗΚΖ
ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ
Σν αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη
Ώθνπζηηθήο ΣΒ είλαη: α). Δ εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ θαηαγξαθή,
αλάιπζε, ζχλζεζε, παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ηνπ ήρνπ θαη ηεο κνπζηθήο
πιεξνθνξίαο β). Δ επηζηήκε θαη ηερλνινγία ηεο αθνπζηηθήο.
1. Σκήκα Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο ΣΔ. ρνιή
Βθαξκνζκέλσλ Βπηζηεκψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. Β.
Ααζθαιάθε Πεξηβφιηα. 74100. Ρέζπκλν. web site: http://www.teicrete.gr/mta/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά, Φπζηθή Κπκαηηθή,
Μαζεκαηηθά, Βηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ, Διεθηξνληθά ηνηρεία θαη
Κπθιψκαηα, ηνηρεία Θεσξίαο θαη εκεηνγξαθίαο ηεο Μνπζηθήο, Εζηνξηθά θαη
Μνξθνινγηθά ηνηρεία ηεο Μνπζηθήο, Ώγγιηθά, Βθαξκνγέο Πνιπκέζσλ, Μνπζηθέο
Βπηρεηξήζεηο – Ννκνζεζία & Marketing, Ώηζζεηηθή ησλ Σερλψλ, Βηζαγσγή ζηελ
Παηδαγσγηθή, Δρεηηθά πζηήκαηα, Βηζαγσγή ζηελ Ώθνπζηηθή, Πξνγξακκαηηζηηθά
Πεξηβάιινληα Ήρνπ & Μνπζηθήο, Ώλαινγηθά Διεθηξνληθά, Μνπζηθή Ώθνπζηηθή –
Οξγαλνινγία, Πξσηφθνιια Μνπζηθήο Βπηθνηλσλίαο, Φεθηαθά Διεθηξνληθά,
Μνξθνινγία ηνπ ήρνπ θαη ερεηηθφο ζρεδηαζκφο, Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ,
Βθαξκνζκέλε Ώθνπζηηθή, χλζεζε Ήρνπ, Δρνιεςία, Φεθηαθή Βπεμεξγαζία
ήκαηνο, πζηήκαηα Μηθξνεπεμεξγαζηψλ, Ώζχξκαηε Αηάδνζε Μνπζηθφ –
Ώθνπζηηθνχ ήκαηνο, Διεθηξνληθά Μνπζηθά ξγαλα, Βηδηθά Θέκαηα Μνπζηθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πξσηφθνιια Mastering, Βηζαγσγή ζηελ Σερλνινγία ηεο Βηθφλαο,
Σερληθέο Μνπζηθήο Παξαγσγήο, πζηήκαηα Πνιπθάλαιεο Φεθηαθήο Βπεμεξγαζίαο
Ήρνπ, πζηήκαηα Φσηηζκνχ, ηνηρεία Φπρναθνπζηηθήο, Δρεηηθή Κάιπςε
πλαπιηψλ, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κξήηεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2008-09)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d71190e497e334029ad1f55ad2147ae9d

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ζα κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θάζε ρψξν πνπ είλαη απαξαίηεηε
ε ρξήζε κνπζηθήο ηερλνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ζε ρψξνπο ηδηαίηεξα απαηηεηηθνχο θαη
αληαγσληζηηθνχο φπσο : ε Αηζθνγξαθηθή Παξαγσγή, ε Αηαθήκηζε, ην Ραδηφθσλν θαη
ε Σειεφξαζε, ην Θέαηξν θαη ν Κηλεκαηνγξάθνο, ε Παξαγσγή Μνπζηθψλ
Παξαζηάζεσλ θαη πλαπιηψλ. Οη ρψξνη απηνί πξνζθέξνπλ επξχηαην πεδίν
δξαζηεξηνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ, αθνχ νη θάζε είδνπο ζχγρξνλεο
κνπζηθέο παξαγσγέο θάλνπλ εθηελή ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο ηερλνινγίαο.

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΖ ΣΔ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Σερλνινγηψλ Ώληηξξχπαλζεο θαιχπηεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο κειέηεο, αλάπηπμεο, εθαξκνγήο θαη εμέιημεο κεζφδσλ,
ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ξχπσλ, πνπ παξάγνληαη
απφ θάζε είδνπο αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα.
1. Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Ώληηξξχπαλζεο Σ.Β.
Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε
Μεραληθψλ Αληηξξχπαλζεο Σ.Δ. ρνιή
Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο
Μαθεδνλίαο. Κνίια. 50100 Κνδάλε. web site: http://env-pol.teiwm.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή Πεξηβάιινληνο, Υεκεία, Φπζηθνί
Πφξνη θαη Πεξηβάιινλ, Σερληθφ ρέδην, Σερλνινγία Μεηξήζεσλ, Πεξηβαιινληηθή
Υεκεία, Μεραλνινγηθέο θαη Διεθηξνινγηθέο Βγθαηαζηάζεηο, Ρχπαλζε Τδάησλ θαη
Βδαθψλ, Ώηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε, Κνηλσλία, Άλζξσπνο θαη Πεξηβάιινλ, Βλεξγεηαθή
Πνιηηηθή θαη Πεξηβάιινλ, Καχζηκα, θαχζε θαη παξαγσγή ξχπσλ, Βπεμεξγαζία θαη
Αηάζεζε Τγξψλ Ώπνβιήησλ, Θφξπβνο θαη Δρνπξνζηαζία, Ώθηηλνβνιίεο θαη
Ώθηηλνπξνζηαζία, Οηθνλνκνηερληθή Ώλάιπζε, Πξνρσξεκέλεο θαη χγρξνλεο
Σερλνινγίεο Βπεμεξγαζίαο Τγξψλ Ώπνβιήησλ, Ώληηξξππαληηθή Σερλνινγία
Ώεξνκεηαθεξφκελσλ Ρχπσλ, ΐηνκεραληθή Ώληηξξππαληηθή Σερλνινγία, Σερλνινγίεο
Ώλαθχθισζεο, Σερληθέο Ώπνξξχπαλζεο Βδαθψλ θαη Θαιαζζψλ, Πεξηβαιινληηθή
Μηθξνβηνινγία θαη ΐηνηερλνινγία, Καζαξέο Σερλνινγίεο Παξαγσγήο Βλέξγεηαο,
Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία, ΐηνκεραληθή Ώγξνηηθή Πνιηηηθή θαη Πεξηβάιινλ,
Έιεγρνο πζηεκάησλ & Βγθαηαζηάζεσλ Ώληηξξχπαλζεο, Αηαζθάιηζε Πνηφηεηαο,
Αηαρείξηζε Βπηθίλδπλσλ θαη Σνμηθψλ Ώπνβιήησλ, Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο
Ώπνξξηκκάησλ, Φπζηθά Οηθνζπζηήκαηα, Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ,
Ήπηεο Μνξθέο Βλέξγεηαο, Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα Βξγαζίαο, θ.ά.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο πηπρηνχρνο θέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ Μεραληθνχ Σερλνινγηψλ Ώληηξξχπαλζεο θαη
νπζηαζηηθά είλαη ν Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο.
Βλδεηθηηθά κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε αληηθείκελα ησλ παξαθάησ ηνκέσλ: α).
Βηνκεραλία θαη Σερληθέο Δηαηξείεο: Παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ
θαλνληζκψλ θαη λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. Οξγάλσζε, δηεμαγσγή θαη επεμεξγαζίααμηνιφγεζε κεηξήζεσλ ησλ παξαγφκελσλ ξχπσλ. Βγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, έιεγρνο
θαη ζπληήξεζε ζπζθεπψλ κέηξεζεο θαη ζπζηεκάησλ θαη δηαηάμεσλ πεξηνξηζκνχ ή
δηαρείξηζεο ησλ παξαγφκελσλ ξχπσλ. ρεδίαζε θαη βειηηζηνπνίεζε κεζφδσλ
δηαδηθαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο. Παξαθνινχζεζε ηεο
ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη πξνγξακκαηηζκφο αλαβάζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ
αληηξξχπαλζεο θαη ησλ κεηξεηηθψλ νξγάλσλ. β). Γεκφζηνο Σνκέαο θαη Γηεζλείο
Οξγαληζκνί: ηειέρσζε ππεξεζηψλ πνπ εθηεινχλ πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηεο
ξχπαλζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. γ). Διεχζεξν επάγγεικα: Βκπνξία,
εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ αληηξξππαληηθήο
ηερλνινγίαο. Βκπνξία, εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε νξγάλσλ κέηξεζεο θαη
παξαθνινχζεζε ηεο ξχπαλζεο. Μειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή έξγσλ
αληηξξχπαλζεο.

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΔΧΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΔ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο Γεσηερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο
ζπληίζεηαη απφ ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ησλ εθαξκνζκέλσλ γεσεπηζηεκψλ (γεσινγίαο,
θνηηαζκαηνινγίαο, γεσθπζηθήο, θιπ), εθκεηάιιεπζεο νξπρείσλ – ιαηνκείσλ,
εκπινπηηζκνχ κεηαιιεπκάησλ, γεσηερληθήο κεραληθήο (εδαθνκεραληθή –
βξαρνκεραληθή, γεσηερληθά έξγα κε έκθαζε ζηελ θαηαζθεπή θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο θιπ), δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο (απνθαηάζηαζε, δηαρείξηζε απνβιήησλ),
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βηνκεραληθήο δηαρείξηζεο (επηρεηξεζηαθή έξεπλα, ζπζηήκαηα ειέγρνπ νιηθήο
πνηφηεηαο, δηνίθεζε έξγσλ, θιπ).
1. Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Ώληηξξχπαλζεο Σ.Β.
Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ρνιή Σερλνινγηθψλ
Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Κνίια.
501 00 Κνδάλε. web site: http://env-pol.teiwm.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Υεκεία – Υεκηθή Σερλνινγία, Γεσινγία, Μεραληθή,
Οξπθηνινγία, Φπζηθή πεξηβάιινληνο, θπξφδεκα – δνκηθέο θαηαζθεπέο,
Σνπνγξαθία, Κνηηαζκαηνινγία, Γεσινγηθέο ραξηνγξαθήζεηο, Βθκεηάιιεπζε,
Πεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα, Φπζηθνρεκηθέο δηεξγαζίεο, Βμφξπμε πεηξσκάησληερλνινγία εθξεθηηθψλ πιηθψλ, Μέζνδνη δηεξεχλεζεο ππεδάθνπο, Μεραλνινγηθφο
εμνπιηζκφο γεσηερληθψλ έξγσλ, Τδξνγεσινγία, Πεξηβαιινληηθή κεραληθή, Βηδηθή
θνηηαζκαηνινγία, Βδαθνκεραληθή, Οδνπνηία, Πεξηβαιινληηθή γεσηερλνινγία,
Ώηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, Σερληθή γεσηξήζεσλ, Ώληηξξππαληηθή ηερλνινγία,
ΐηνκεραληθά νξπθηά θαη πεηξψκαηα, Γεσηερληθά έξγα – θξάγκαηα θαη ζήξαγγεο,
Μέζνδνη εκπινπηηζκνχ κεηαιιεπκάησλ, Σειεπηζθφπεζε – γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηψλ, Σερληθννηθνλνκηθή κειέηε εθκεηάιιεπζεο νξπθηψλ πφξσλ, Μειέηεο
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηα κεηαιιεπηηθά θαη γεσηερληθά έξγα,
Ώπνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο ζηηο εθκεηαιιεχζεηο νξπθηψλ πφξσλ θαη ζηα
γεσηερληθά έξγα, Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα – νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε
γεσηερληθψλ έξγσλ, θ.ά.
Οδεγφο επαγγέικαηνο Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο & Πεξηβάιινληνο
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d1fc35624e1af4c3f9aab5ecec14ee467

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο Μεραληθφο Γεσηερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο: Βξεπλά, αληρλεχεη θαη εληνπίδεη
κεηαιινθφξα πεδία, αλαιχεη, αλαγλσξίδεη θαη επεμεξγάδεηαη δείγκαηα, ζπληάζζεη
νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο εθκεηαιιεπζηκφηεηαο νξπθηψλ πξψησλ πιψλ. πκκεηέρεη
ζηελ επεμεξγαζία, παξαγσγή θαη πνηνηηθφ έιεγρν ησλ βηνκεραληθψλ θαη αδξαλψλ
νξπθηψλ, κεηαιιεπκάησλ θαη ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ
νξγάλσζε ηεο κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, δηαθίλεζεο θαη επεμεξγαζίαο απηψλ.
Μειεηά θαη παξαθνινπζεί ηελ θαηαζθεπή γεσηερληθψλ θαη κεηαιιεπηηθψλ έξγσλ,
ζπκκεηέρεη ζε ζέκαηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη ζηειερψλεη ηηο ππεξεζίεο αζθάιεηαο
ζε νξπρεία θαη κεηαιιεπηηθέο επηρεηξήζεηο. Ώλαιακβάλεη γεσηερληθέο,
εδαθνκεραληθέο, πδξνινγηθέο, ηερληθνγεσινγηθέο, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη
ππνγείνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα εξγαζίεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο, φπσο ρψξσλ
πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θιπ.
Ώλαιακβάλεη εξγαζίεο κειέηεο θαη αλάιπζεο επζηάζεηαο πξαλψλ ηερληθψλ έξγσλ,
ζεκειηψζεσο ηερληθψλ έξγσλ, αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ. Έρεη ηα
απαξαίηεηα εθφδηα γηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην επξχηεξν πεδίν πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
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Αηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηε
κειέηε αηκνζθαηξηθήο δηαζπνξάο ζε κεγάιεο ζεκεηαθέο θαη επηθαλεηαθέο πεγέο
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, αλαιακβάλεη κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη
επηιακβάλεηαη ησλ θνηλσληθψλ, λνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα πάληα κε ην εζληθφ θαη δηεζλέο δίθαην.

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ ΣΔ
ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Ώεξνζθαθψλ ΣΒ
απνζθνπεί ζηελ παξνρή ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ,
θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ, γηα ηελ επηηπρή άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ Σερλνιφγνπ Μεραληθνχ Ώεξνζθαθψλ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ
1. Σκήκα Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Αεξνζθαθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ
Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. 34400
Φαρλά Βπβνίαο. web site: http://www.aero.teihal.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Σερλνινγία Τιηθψλ, ρέδην, Μεραληθή Ρεπζηψλ,
Μεηξνινγία, Διεθηξνηερλία, Βηζαγσγή ζηηο Σειεπηθνηλσλίεο, Ώεξνπνξηθή
Ννκνζεζία, Βηζαγσγή ζηα Διεθηξνληθά, Ώλαινγηθά Διεθηξνληθά, Βηζαγσγή ζηνλ
Ώπηφκαην Έιεγρν, Βηζαγσγή ζηελ Ώεξνδπλακηθή, Ώληνρή Τιηθψλ, Φεθηαθά
πζηήκαηα, Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα, Διεθηξνκαγλεηηθά Κχκαηα, Αηάδνζε –
Κεξαίεο, Μεραληθή Πηήζεσλ, πζηήκαηα Ώεξνζθαθψλ, ηνηρεία Μεραλψλ,
Μεραληθή πγθνιιήζεσλ, Μεραληθή ζεο, Φεθηαθφο Ώπηφκαηνο Έιεγρνο,
Διεθηξνληθά Σειεπηθνηλσληψλ, Σερλνινγία Ώηζζεηήξσλ, ξγαλα θαη πζηήκαηα
Πινήγεζεο Ώεξνζθαθψλ, Βκβνινθφξνη Κηλεηήξεο, Ώεξνδπλακηθή Βιηθνπηέξσλ,
Καχζηκα – Ληπαληηθά, Καηεξγαζίεο Ώεξνπνξηθψλ Τιηθψλ, χλζεηα Τιηθά,
Μηθξνθχκαηα, ξγαλα Ώεξνζθαθψλ, Μηθξνυπνινγηζηέο, πζηήκαηα Βπηθνηλσλίαο
θαη Ναπηηιίαο Ώ/θψλ, πζηήκαηα Βιέγρνπ Ώ/θνπο, Βπαγγεικαηηθή Αενληνινγία &
Δζηθή, ηξνβηινθηλεηήξεο, Ώξρέο ρεδηαζκνχ Ώεξνζθαθψλ, Ώεξνδπλακηθή
Κηλεηήξσλ, πζηήκαηα Ραληάξ, πζηήκαηα Ώπηφκαηνπ, Βιέγρνπ Πηήζεσο,
Σειεπηθνηλσλίεο Οπηηθψλ Ελψλ, Σνπηθά Αίθηπα Ώεξνζθαθψλ, θ.ά.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Ώεξνζθαθψλ Σ.Β. δχλαληαη
λα απαζρνινχληαη ζε φιν ην θάζκα ηνπ θιάδνπ ησλ Ώεξνζθαθψλ θαη εηδηθφηεξα κε
ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ ή
ηκεκάησλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηζρχνο ησλ αεξνζθαθψλ.
Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ ή ζπζθεπψλ ησλ ειεθηξηθψλ θαη
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ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ νξγάλσλ ησλ αεξνζθαθψλ. Βθαξκνγή
ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ ζρεδίαζεο, παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο εμαξηεκάησλ ή
ηκεκάησλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηζρχνο ησλ αεξνζθαθψλ.
Βθαξκνγή ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ ζρεδίαζεο, παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο
εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ
νξγάλσλ ησλ αεξνζθαθψλ. Ώμηνιφγεζε θαη θνζηνιφγεζε εμαξηεκάησλ ή ηκεκάησλ
ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηζρχνο ησλ αεξνζθαθψλ. Ώμηνιφγεζε
θαη θνζηνιφγεζε εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ησλ νξγάλσλ ησλ αεξνζθαθψλ. Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ
ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζε φιν ην θάζκα ηεο ζρεδίαζεο, παξαγσγήο,
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο εμαξηεκάησλ ή ηκεκάησλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ
ζπζηεκάησλ ηζρχνο ησλ αεξνζθαθψλ, κε βάζε ηα πξφηππα θαη ηνπο δηεζλψο
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ
ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ
ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ
ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ
ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Σα αλσηέξσ ηκήκαηα επηδηψθνπλ πξσηίζησο ηελ εθπαίδεπζε επηζηεκνληθνχ
δπλακηθνχ ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο Μεραλνινγίαο, πνπ λα δηαζέηεη ηηο
απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο θαη θπξίσο πξαθηηθέο γλψζεηο, ψζηε λα κπνξεί λα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, ηηο αλάγθεο πνπ ε θνηλσλία ζηελ
δηαρξνληθή πνξεία ηνπ επαγγέικαηνο ζα δείμεη. Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ
Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο
εθαξκνγήο θαη εμέιημεο ηεο επηζηήκεο ηεο Μεραλνινγίαο, πνπ αθνξά ζηε κειέηε,
ζρεδίαζε, αλάπηπμε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία κεραλψλ, ζπζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ
παξαγσγήο θαζψο θαη ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, κε
γλψκνλα ηελ νηθνλνκία, ην ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσληθή απνδνρή.
1. Σκήκα Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Ώεξίνπ ΣΒ θαη
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Β. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Μεραλνιφγσλ
Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
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Ίδξπκα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Ώγ. Λνπθάο 65404 Καβάια. web
site: http://md.teikav.edu.gr/
2. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Β. θαη ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ Σ.Β.
Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ
Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Κνίια.
50100 Κνδάλε. web site: http://me-id.teiwm.gr
3. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. 71004 Δξάθιεην. web site:
http://www.tm.teiher.gr

4. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. 41110, Λάξηζα. web site:
http://www.mech.teilar.gr/
5. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. Μ. Ώιεμάλδξνπ 1
Κνπθνχιη. 26334 Πάηξα. web site: http://mech.teipat.gr/
6. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα
Πεηξαηά.
web
site:
http://ikaros.teipir.gr/mecheng/

7. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σέξκα Μαγλεζίαο
62124 έξξεο. web site: http://engineering.teiser.gr/
8. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. Πεξηνρή Φαρλψλ
Βπβνίαο. web site: http://www.teihal.gr/mec/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Σερληθή Μεραληθή, Φπζηθή, Μεραλνινγηθφ ρέδην, Υεκηθή
Σερλνινγία, Ώληνρή ησλ Τιηθψλ, Βθαξκνζκέλε Θεξκνδπλακηθή, Μεραλνινγηθφ
Βξγαζηήξην, Βθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο,
Πνηνηηθφο Έιεγρνο-Σερλνινγία Τιηθψλ, ηνηρεία Διεθηξνηερλίαο & Διεθηξνληθήο,
Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία, Μεραλέο Βζσηεξηθήο Καχζεο, Σερλνινγία Θέξκαλζεο,
ρεδίαζε κε Δ/Τ, ηνηρεία Μεραλψλ, Ήπηεο Μνξθέο Βλέξγεηαο, Τδξνδπλακηθέο
Μεραλέο, Βηδηθέο Μεραλνινγηθέο Βγθαηαζηάζεηο, Καηεξγαζίεο (πκβαηηθέο / Με
πκβαηηθέο) – Βξγαιεηνκεραλέο, ΐηνκεραληθά πζηήκαηα Κίλεζεο, ΐηνκεραληθφο
Έιεγρνο & Ώπηνκαηηζκνί, Ώηκνιέβεηεο & Ώηκνζηξφβηινη-Ώεξηνζηξφβηινη,
Βλεξγεηαθή Αηαρείξηζε Ώλαλεψζηκσλ Πφξσλ, ρεδηαζκφο θαη Τπνινγηζκφο ΜΒΚ,
Ώπηνκαηηζκφο & Πξνγξακκαηηζκφο Βξγαιεηνκεραλψλ, Ώλπςσηηθέο θαη
Μεηαθνξηθέο Μεραλέο, Φχμε-Κιηκαηηζκφο-Ώεξηζκφο, Ώληηξξππαληηθή Σερλνινγία,
Βλεξγεηαθφο Έιεγρνο – Βπηζεψξεζε Κηηξίσλ, Σερλνινγία Καπζίκσλ- πζηήκαηα
Καχζεο, Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο, πζηήκαηα Βπθπνχο Βιέγρνπ & Ρνκπνηηθή,
Βθαξκνγέο Ώεξνδπλακηθήο, πζηήκαηα Καηεξγαζηψλ – Βθαξκ./ ρεδηαζκφο, θ.ά.
Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο δχν θαηεπζχλζεσλ
α). Δλεξγεηαθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ β). Καηαζθεπαζηψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2013-14)
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 http://myfiles.sch.gr/server/get/da787427604f7409dbcd1d43f386c696e
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d8f36616f14054555a01c7f5f7dd0f9d1
Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ΣΔ
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d4e694f0ea872434aadc53f9a5b8edbdf

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Κξήηεο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α).
Πξνεγκέλα πζηήκαηα Παξαγσγήο, Ώπηνκαηηζκνχ θαη Ρνκπνηηθήο β). Βλεξγεηαθά
πζηήκαηα.

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Πεηξαηά πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α).
Πξνεγκέλα ΐηνκεραληθά πζηήκαηα Παξαγσγήο β). Βλεξγεηαθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο
Βπελδχζεηο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη Μεραλνιφγνη Μεραληθνί Σ.Β. δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα επξχηαην πεδίν
επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο, πνπ εθηείλεηαη πξαθηηθά ζε φιε ηελ ειιεληθή αγνξά,
φπσο: Αεκφζηνο Σνκέαο θαη Ο.Σ.Ώ., Εδησηηθφο ηνκέαο., Πξνζσπηθέο Βπηρεηξήζεηο
(ειεχζεξν επάγγεικα)Βπηζεκαίλεηαη φηη νη Μεραλνιφγνη Μεραληθνί Σ.Β, παξφηη
παξαδνζηαθή εηδηθφηεηα, έρνπλ γεληθά πςειά πνζνζηά απνξξφθεζεο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη απαζρνινχληαη θπξίσο ζε θιάδνπο φπσο ν θαηαζθεπαζηηθφο
θαη ν ελεξγεηαθφο, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δείμεη κεγάιν δπλακηζκφ.
Βηδηθφηεξα, ηα πεδία απαζρφιεζεο ηεο εηδηθφηεηαο απηήο αλαιχνληαη σο εμήο: 1.
ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΏ: Παξαγσγή. Έιεγρνο Πνηφηεηαο. Βθαξκνγή Πξνηχπσλ Αηαζθάιηζεο
Πνηφηεηαο, Πεξηβάιινληνο (πζηήκαηα ISO 9000, 14000 θιπ). πληήξεζε. Μειέηεο
Παξαγσγήο θαη ρεδηαζκνχ Πξντφλησλ. Αηαρείξηζε Βλέξγεηαο. Βθνδηαζηηθή
(Logistics). Πξνκήζεηεο – Αηαρείξηζε Ώπνζεκάησλ Πξψησλ Τιψλ. Πσιήζεηο.2.
ΒΜΠΟΡΕΟ: Σερληθέο Πσιήζεηο. Πξνψζεζε θαη Πξνβνιή Πξντφλησλ. 3. ΜΒΛΒΣΒ:
Μειέηεο Μεραλνινγηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ. Οηθνλνκνηερληθέο κειέηεο. Μειέηεο
Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ. Μειέηεο Βπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (Ώζθάιεηαο).
Βλεξγεηαθέο Μειέηεο. Μειέηεο Φπζηθνχ Ώεξίνπ. 4. ΣΒΥΝΕΚΟ ΏΦΏΛΒΕΏ: Χο
Βιεχζεξνο Βπαγγεικαηίαο. Χο Τπάιιεινο Βπηρείξεζεο. Χο Τπάιιεινο Βηαηξείαο
Βμσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο. 5. ΤΝΣΔΡΔΔ ΚΣΕΡΕΏΚΧΝ
ΒΓΚΏΣΏΣΏΒΧΝ: πληήξεζε ζπζηεκάησλ Θέξκαλζεο, Φχμεο, Ώεξηζκνχ θαη
Κιηκαηηζκνχ. Βπίβιεςε πζηεκάησλ Βλεξγεηαθήο Αηαρείξηζεο Κηηξίσλ. πληήξεζε
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ/εγθαηαζηάζεσλ (πρ. Ώλειθπζηήξσλ, γελλεηξηψλ,
δηθηχσλ πεπηεζκέλνπ αέξα θαη αεξίσλ θιπ.). 6. ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΒ
ΒΦΏΡΜΟΓΒ: ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ
αληηξξχπαλζεο. ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ (βηνινγηθφο θαζαξηζκφο). ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία άιισλ
έξγσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. 7. ΦΤΕΚΟ ΏΒΡΕΟ: Καηαζθεπή πληήξεζε θαη
Λεηηνπξγία Αηθηχσλ. Βκπνξία ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ. 8. ΒΦΟΑΕΏΣΕΚΔ,
ΜΒΣΏΦΟΡΒ
(LOGISTICS,
TRANSPORTATION)
9.
ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ,
ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ ΒΡΒΤΝΏ & ΏΝΏΠΣΤΞΔ. 10. ΒΝΒΡΓΒΕΏ: Βλεξγεηαθά έξγα.
Βμνηθνλφκεζε Βλέξγεηαο. Βλεξγεηαθή Βπηζεψξεζε. Βκπνξία ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ.
11. ΚΏΣΏΚΒΤΏΣΕΚΟ ΚΛΏΑΟ: Αεκφζηα Έξγα. Εδησηηθά Έξγα. 12.
ΣΒΥΝΕΚΟ ΤΜΐΟΤΛΟ.
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ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ & ΦΤΗΚΟΤ
ΑΔΡΗΟΤ
ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ
ηφρνο ηεο θαηεχζπλζεο Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Ώεξίνπ
Σ.Β. είλαη ε εθπαίδεπζε εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, νη νπνίνη κε ηελ απνθηεζείζα γλψζε
ηνπο ζα είλαη ζε ζέζε, λα αληηκεησπίζνπλ ζέκαηα-πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πγξά
θαη αέξηα θαχζηκα ηνπ παξφληνο αιιά θαη ηνπ κέιινληνο, κε ηξφπν ζθαηξηθφ,
ιακβάλνληαο ππφςε επηπιένλ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο δηάζηαζε.
1. Σκήκα Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ &
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Β. Βηζαγσγηθή
Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ
Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
Θξάθεο. Ώγ. Λνπθάο. 65404 Καβάια. web site:

Φπζηθνχ Ώεξίνπ ΣΒ θαη
θαηεχζπλζε Μεραληθψλ
ΣΔ ρνιή Σερλνινγηθψλ
Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Γεληθή Υεκεία, Ώλαιπηηθή Υεκεία,
Πιεξνθνξηθή, Παηδαγσγηθή ηεο Αηδαζθαιίαο, Φηινζνθία Θεη. Βπηζηεκψλ, Οξγαληθή
Υεκεία, Γεληθή Γεσινγία, Διεθηξνηερλία, Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Βκπνξ. & Αηαθ.
(Μάξθεηηλγθ), Οηθνλνκνηερληθή Ώλάιπζε, Φπζηθνρεκεία, Μεραληθή Ρεπζηψλ,
.Ώ.Β. ΐηνκερ/θψλ Βγθ/ζεσλ, Βλφξγαλε Ώλάιπζε, Κνηηαζκαηνινγία, Βλαιιαγή
Θεξκφηεηαο, Βηδηθή Υεκηθή Μεραλνινγία, Γεσθπζηθή Έξεπλα Y/Ώ, Τγηεηλή &
Ώζθάιεηα Βξγαζίαο, Σερληθή Ννκνζεζία, ηαηηζηηθή Ώλάιπζε, Υεκεία θαη Σερλ.
Πεηξειαίνπ, Υεκεία θαη Σερλ/γία Φ. Ώεξίνπ, Πξσηνγελή Πεηξ/θά Πξντφληα,
ρεδίαζε κε Υξήζε Δ/Τ, Πξνζνκνηψζεηο Υ. Αηεξγαζηψλ, Ξέλε Γιψζζα (Σ.
Οξνινγία), ρέδην Υεκ. ΐηνκεραληψλ, Γεσηξήζεηο, Μεηαθ. Ώπ. & Αηαλνκή Φ. Ώ.,
Μεηαθνξά Ώπ. Τγξ. Καπζίκσλ, Σερλ/γία & Πνηφηεηα Τι. ΐ.Β., Γεσθπζηθέο
Καηαγξαθέο, Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο, Παξαγ. Π. & Φ.A. Μερ. Σακ., Υεκεία &
Σερλνι. Πνιπκεξψλ, Θεξκηθνί Αηαρσξηζκνί, Βγθαηαζηάζεηο ΦΏ, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (απφ ην αθαδ.
έηνο 2014-15)
 http://petrotech.teikav.edu.gr/images/docs/diafora/odigosSpoudon.pdf

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο απηνχ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζηελ έξεπλα, ηελ
παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ
ππνπξντφλησλ ηνπο, φπσο επίζεο θαη ζηελ έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ
γεσζεξκηθψλ πεγψλ. Βηδηθφηεξα, κπνξεί λα εξγαζηεί ζην: Τπνπξγείν Ώλάπηπμεο ζηα
ηκήκαηα Βλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, ζηε Αεκφζηα Βπηρείξεζε Πεηξειαίνπ
(ΑΒΦΏ), ζε θξαηηθά θαη ηδησηηθά δηπιηζηήξηα, ζε βηνκεραλίεο πεηξνρεκηθψλ θαη ζηε
κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε θαχζηκσλ πιψλ, ζε κνλάδεο θαηεξγαζίαο πιαζηηθψλ θαη
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ειαζηηθψλ πιψλ, ζηε γεσινγηθή έξεπλα, σο θαζεγεηήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ
θαηάξηηζε κε ηελ πξνυπφζεζε απνθνίηεζεο απφ ηελ ΏΠΏΕΣΒ.

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ έρεη ζρεδηαζζεί ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο, θαη
κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ
ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ηελ νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ
Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο
1. Σκήκα Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο Σ.Δ. ρνιή
Βθαξκνζκέλσλ Βπηζηεκψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο.
Ρσκαλνχ 3 Υαιέπα & Ώλαπαχζεσο 10, 73135 Υαληά. web site:
http://www.chania.teicrete.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ρέδην-CAD, Βλέξγεηα-Πεξηβάιινλ θαη Φπζηθνί Πφξνη,
Διεθηξηθά Κπθιψκαηα, Γεσινγία, Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ-GIS,
Καηαζθεπαζηηθέο Σερλνινγίεο, Φαηλφκελα Μεηαθνξάο, Μηθξνειεγθηέο, Μεηξνινγία,
Γεσθπζηθή, πζηήκαηα Λήςεο Μεηξήζεσλ & Βιέγρνπ, Μεηεσξνινγία –
Κιηκαηνινγία. Ήπηεο Μνξθέο Βλέξγεηαο, Σειεπηζθφπηζε & Φεθηαθή Ώλάιπζε
Βηθφλαο, Έιεγρνο Πνηφηεηαο Βλεξγεηαθψλ & Πεξηβαιινληηθψλ πζηεκάησλ,
Σερλνινγίεο χδεπμεο Βλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ, ρεδηαζκφο & Αηαρείξηζε
πζηεκάησλ Ώ.Π.Β., Σερλνινγία & Αηαρείξηζε πγξψλ Ώπνβιήησλ, Σερλνινγία
Γεσηξήζεσλ & Ώληιήζεσλ, Τδξνγεσινγία, Σερλνινγία Βληνπηζκνχ Τδαηηθψλ
Πφξσλ, Ώηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε, Πεξηβαιινληηθή Γεσηερλνινγία, Φπζηθέο
Καηαζηξνθέο, Σερλνινγία & Έιεγρνο Πνηφηεηαο Ώέξα, Αηαρείξηζε ησλ Τδαηηθψλ
Πφξσλ, Σερλνινγία & Έιεγρνο Πνηφηεηαο Νεξνχ, Σερλνινγία Βπεμεξγαζίαο
Πφζηκνπ Νεξνχ, θ.ά.
Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Μεραληθνχ Γεσηερλνινγίαο & Πεξηβάιινληνο
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d1fc35624e1af4c3f9aab5ecec14ee467

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο Μεραληθφο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο Σ.Β. κπνξεί λα εξγαζηεί σο
ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κειεηεηήο – θαηαζθεπαζηήο – ζπληεξεηήο ησλ
ζπζηεκάησλ απηψλ ή σο εμεηδηθεπκέλνο ηερλνιφγνο κεραληθφο ζε Οξγαληζκνχο Βπηρεηξήζεηο ηνπ Βπξχηεξνπ Αεκφζηνπ Σνκέα, ζε Βξεπλεηηθά θαη Βθπαηδεπηηθά
Εδξχκαηα, ζηε Ννκαξρηαθή θαη Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε ζε Πεξηβαιινληηθνχο Φνξείο
θαη ζηηο Οηθνινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο. Ο πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο
νινθιεξψλνληαο ηηο ζπνπδέο ηνπ έρεη απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο θαη
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θπξίσο πξαθηηθέο γλψζεηο ψζηε λα κπνξέζεη λα θαιχςεη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν
ησλ κεηαιιεπηηθψλ θαη γεσηερληθψλ έξγσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο
δηαρείξηζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΔ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΒ ηεο ρνιήο
Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ ηνπ ΣΒΕ Απηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ν ζρεδηαζκφο
βηνκεραληθψλ πξντφλησλ σο πξνο ηελ ρξήζε θαη πξνζαξκνγή ζην αλζξψπηλν
πεξηβάιινλ θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο εκθάληζε. Οη ζπνπδαζηέο γλσξίδνπλ θη
εμαζθνχληαη ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ή επαλαζρεδηαζκνχ ελφο πξντφληνο,
απφ ηελ αξρηθή ηδέα έσο ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπ.
1. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Β. θαη ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ Σ.Β.
Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ
Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Κνίια.
50100 Κνδάλε. web site: http://me-id.teiwm.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηθή, Μεραληθή, Γξακκηθφ ρέδην,
Βηζαγσγή ζην ΐηνκεραληθφ ρεδηαζκφ, Σερλνινγία Τιηθψλ, ηνηρεία Μεραλψλ,
Βιεχζεξν ρέδην, Μεραλνινγηθφ ρέδην, Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε, ηαηηζηηθή, ηνηρεία
Διεθηξνινγίαο & Διεθηξνληθά, Με Μεηαιιηθά Σερληθά Τιηθά, CAD, Βπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ – Ανκέο Αεδνκέλσλ, Τιηθά & ρεδηαζκφο,
Οξγάλσζε Παξαγσγήο, Ώληηθεηκελνζηξνθήο Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ ζε C++,
Βηζαγσγή ζηελ Σερλεηή Ννεκνζχλε, Ώξρέο Κνζηνιφγεζεο, Οξγάλσζε & Αηνίθεζε
ΐηνκεραληθψλ Βπηρεηξήζεσλ, Φεθηαθή Καζνδήγεζε Μεραλψλ, Μάξθεηηλγθ &
Έξεπλα Ώγνξάο, Σππνπνίεζε & Ννκνζεζία, Σερληθή Μειέηε κε βνήζεηα H/Y,
Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Παξαγσγήο, Καηαζθεπή Πξσηφηππσλ Καινππηψλ,
Αηαρείξηζε Σερλνινγίαο & Καηλνηνκίαο, θ.ά.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο ηερλνιφγνο βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα εξγαζηεί: ζε βηνκεραλίεο θαη
βηνηερληθέο κνλάδεο γηα ηελ νηθνλνκνηερληθή αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφ πξντφλησλ απφ
ην αξρηθφ ζηάδην κέρξη θαη ηελ πιήξε θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, ηελ
αλάπηπμε ηεο αλάιπζεο ηνπ marketing θαη ηνπ management design κέζα απφ Δ/Τ θαη
ηελ αλαδήηεζε λέσλ πιηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηελ παξαγσγή λέσλ αληαγσληζηηθψλ
πξντφλησλ.
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ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΔ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Σν Σκήκα Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΒ έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη, κε ηε
δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ
γλψζεσλ ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα ησλ νρεκάησλ δξφκνπ θαη αλψκαινπ εδάθνπο. ην
γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη ε κειέηε δηάθνξσλ ππνζπζηεκάησλ ελφο
νρήκαηνο, ε ζρεδίαζε θαη ε αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζε επίπεδν ζεσξεηηθφ θαη
εξγαζηεξηαθφ. Έρεη επίζεο σο απνζηνιή ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο
εξγαζίαο κε ηερλνινγηθά ζηειέρε, θαηάιιεια γηα δηάθνξεο απαζρνιήζεηο ζρεηηθέο κε
ηα νρήκαηα. Βηδηθφηεξα, ζ‟ απηέο εληάζζνληαη, ηφζν ε παξαγσγή ησλ νρεκάησλ, φζν
θαη ν ζρεδηαζκφο λέσλ ηχπσλ ή θαηλνηνκηψλ, ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ν
έιεγρνο, ε κεζνδεπκέλε ζπληήξεζε, ε πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη ε έξεπλα ζρεηηθά κε
ηα νρήκαηα.
1. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο. 57400
Θεζζαινλίθε. web site: http://www.vt.teithe.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκηθή Σερλνινγία, Μεραλνινγηθφ
ρέδην, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Πνηνηηθφο Έιεγρνο θαη Σερλνινγία Τιηθψλ, Ξέλε
γιψζζα, ηνηρεία Μεραλψλ, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Θεξκνδπλακηθή, Μεραληθή,
Απλακηθή Μεραλψλ, Μεραλνινγηθά Βξγαζηήξηα, Διεθηξνηερλία, πζηήκαηα
Ώπηφκαηνπ Βιέγρνπ, Μεραλέο Βζσηεξηθήο Καχζεο (Μ.Β.Κ.), Μεηάδνζε
Θεξκφηεηαο, Ώεξηνζηξφβηινη, Ορήκαηα, Διεθηξνληθά Ορεκάησλ, Μεησηήξεο
ηξνθψλ θαη Κηβψηηα Σαρπηήησλ, Διεθηξηθέο Μεραλέο θαη Διεθηξνηερλία
Ορεκάησλ, Παξαγσγή Ορεκάησλ θαη Βξγαιεηνκεραλέο, Σερλνινγία Μεηξήζεσλ,
Απλακηθή Ορεκάησλ, Μεραλνινγηθέο Αηακνξθψζεηο θαη Σξηβνινγία, Θεξκηθέο
Μεραλέο, Κιηκαηηζκφο Ορεκάησλ, Ώεξνδπλακηθή, Οηθνλνκηθή Ώλάιπζε, Ώξρέο
Αηθαίνπ θαη Σερληθή Ννκνζεζία, Ώζθάιεηα Βξγαζίαο θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο,
Οξγάλσζε Παξαγσγήο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d269b5985efdf4880b6ea9d86afed2dc6

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο απφθνηηφο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Ορεκάησλ ΣΒ κπνξεί λα εξγαζηεί: ζε
ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ Μεηαθνξψλ θαη Βπηθνηλσληψλ θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ
(ΤΠΒΥΧΑΒ), ζε εξγνζηάζηα απηνθηλήησλ, ζε εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία, σο
θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αθνχ απνθηήζνπλ θαη παηδαγσγηθή
θαηάξηηζε, θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο αλνίγνληαο δηθφ ηνπ ζπλεξγείν.
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ΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Ναππεγψλ Μεραληθψλ ΣΒ θαιχπηεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο Ναππεγηθήο επηζηήκεο θαη ηεο
Σερλνινγίαο, ζηνπο ηνκείο ηεο θαηαζθεπήο, κεηαζθεπήο, επηζθεπήο, ιεηηνπξγίαο ησλ
πινίσλ θαη πισηψλ θαηαζθεπψλ θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Με ηελ
νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο απνθηνχλ ηηο
απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, σο Ναππεγνί
Μεραληθνί Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο, γηα λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο
ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο, σο ππεχζπλνη ή
ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ Ναππεγηθνχ, Ναπηηιηαθνχ ή
ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ.
1. Σκήκα Ναππεγψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα. 12210 Ώηγάιεσ
– Ώζήλα. web site: http://www.na.teiath.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά, Ναππεγηθφ
ρέδην, Θεσξία Πινίνπ, Μειέηε θαη Βμνπιηζκφο Πινίνπ, Μεραληθή, Ώληνρή πινίνπ,
Θεξκνδπλακηθή, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Μεραλέο πινίνπ, Παξαγσγή πινίνπ, ηνηρεία
Μεραλψλ, Διεθηξνηερλία – Διεθηξηθέο Μεραλέο & Βγθαηαζηάζεηο Πινίνπ,
Ώπηνκαηηζκνί Πινίνπ, Ναπηηιηαθά Θέκαηα, Ώμηνπηζηία Θαιάζζησλ Καηαζθεπψλ &
Αηαζθάιηζε Πνηφηεηαο, Ώζθάιεηα Βξγαζίαο & Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο,
Οηθνλνκνηερληθή Ώλάιπζε, Μειέηε & Βμνπιηζκφο Πινίνπ, θ.ά.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Βπαγγεικαηηθά έρεη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο, ηφζν ζηελ Βιιάδα, φζν θαη ζηελ
Βπξσπατθή Έλσζε. Μπνξεί λα εξγαζηεί: ζε λαππεγεία, ζε λαππεγηθά θαη
κεραλνινγηθά γξαθεία, κφλνο ηνπ ή κε ζπλεξγάηεο: σο κειεηεηήο, σο επηβιέπσλ ζε
λέεο θαηαζθεπέο, σο επηβιέπσλ ζε επηζθεπέο θαη σο εθηηκεηήο. Βπίζεο ζην δεκφζην
ηνκέα: ζην ππνπξγείν Βκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη θπξίσο ζηελ Βπηζεψξεζε Βκπνξηθψλ
Πινίσλ, θαη ζηελ εθπαίδεπζε, ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, σο λενγλψκνλαο ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο, ζε εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα (ΒΚΘΒ, ΒΚΒΚ θ.ά.) ή ζε ηξάπεδεο.
Ώθφκε, κπνξεί λα εξγαζηεί ζε εηαηξείεο (ΑΒΠ ΏΣΒΕ Ώζήλαο, ΒΏΝΣ θ.ά.),
αζθαιηζηηθέο, λαπηηιηαθέο εηαηξείεο είηε σο κεραληθφο πινίνπ, σο αξρηκεραληθφο, σο
επηβιέπσλ λέσλ θαηαζθεπψλ ή επηζθεπψλ, ζηνλ ηνκέα ησλ δηεθδηθήζεσλ (claims)
θαη εθηηκήζεσλ, είηε σο λενγλψκνλαο.
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ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΧΝ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ
Σν Σκήκα έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ
ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε ησλ νίλσλ θαη πνηψλ κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ
έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ
ηελ άξηηα θαηάξηηζε ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο
ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε.
1. Σκήκα Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ. ρνιή Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη
Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα
12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site: http://www.teiath.gr/stetrod/oenology/
2. Σκήκα Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Παξάξηεκα Αξάκαο. web site:
http://oinolog.teiemt.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γεληθή θαη Ώλφξγαλε Υεκεία, Βηζαγσγή ζηελ Σερλνινγία
Οίλσλ θαη Πνηψλ, ΐηνινγία Φπηψλ, Οξγαληθή Υεκεία, Πνζνηηθή Υεκηθή Ώλάιπζε,
Φπζηθνρεκεία, Γεληθή Μηθξνβηνινγία, Μνξθνινγία & Φπζηνινγία Ώκπέινπ,
ΐηνρεκεία, Βδαθνθιηκαηηθφ χζηεκα & Άκπεινο, Ώξρέο Οηθνλνκηθήο Βπηζηήκεο,
Μηθξνβηνινγία Οίλσλ, ΐηνηερλνινγία & ΐηνκεραληθέο Γπκψζεηο, Καιιηέξγεηα ηεο
ακπέινπ, ΐαζηθέο Σερληθέο Οηλνπνίεζεο, Βηδηθέο Σερληθέο Οηλνπνίεζεο,
Φπηνπξνζηαζία ηεο Ώκπέινπ, Σερλνινγία & Ώλάιπζε Ώπνζηαγκάησλ, Οξγάλσζε &
Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Φπζηθνρεκηθέο κεηαβνιέο θαη θαηεξγαζίεο Οίλσλ,
Ώξσκαηηθέο Βλψζεηο Οίλσλ, πζθεπαζία Οίλσλ θαη Πνηψλ, Οηλνηνπξηζηηθφ
Μάλαηδκελη, Βθαξκνζκέλε Βλδπκνινγία, Σερλνινγίεο Ώμηνπνίεζεο Τπνπξντφλησλ,
Σερλνινγία ΐπλνπνίεζεο – Γπζνπνίεζεο, Μάξθεηηλγθ Οίλσλ & Πνηψλ, Ννκνζεζία
Οίλσλ & Πνηψλ, Οξγαλνιεπηηθφο Έιεγρνο Οίλσλ θαη Πνηψλ, Σερληθέο πσιήζεσλ
νίλσλ θαη πνηψλ, θ.ά.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ ΣΒΕ Ώζήλαο πξνζθέξεη πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε ηίηιν
VINTAGE International Master of Science on Vine, Wine and Terroir Management.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Οηλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Πνηψλ απνθηνχλ ηηο
απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο,
ψζηε λα δξαζηεξηνπνηνχληαη σο Οηλνιφγνη θαη Σερλνιφγνη Πνηψλ, ηδίσο ζηνπο
αθφινπζνπο ηνκείο: Παξαγσγή, επεμεξγαζία, δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο,
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πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ
ακπειννηληθψλ πξντφλησλ, ησλ πνηψλ θαη ηνπ λεξνχ. πζθεπαζία, απνζήθεπζε,
ζπληήξεζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία νίλσλ, πνηψλ θαη λεξνχ. Οξγάλσζε
ακπειννηληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ δπζνπνηίαο θαη πνηνπνηίαο.
Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ γεπζηγλσζίαο νίλσλ θαη αιθννινχρσλ πνηψλ,
εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο πνηψλ, θαζψο θαη εξγαζηεξίσλ ειέγρνπ νηληθψλ απνβιήησλ
θαη πδάησλ. ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θαζψο
θαη ζχληαμε νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο νηλνινγίαο, ηεο ηερλνινγίαο
πνηψλ θαη ηνπ λεξνχ. Σερληθή ππνζηήξημε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
πεξηβαιινληηθέο θαη λνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ νίλσλ θαη πνηψλ ζε
εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Βθπφλεζε κειεηψλ θαη ζρεδηαζκφο βηνκεραληψλ νίλνπ,
δχζνπ θαη πνηψλ. ηα πιαίζηα ζπιινγηθήο εξγαζίαο κε άιινπο εηδηθνχο ή αηνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο εθπφλεζε κειεηψλ θαη ζρεδηαζκφ βηνκεραληψλ νίλνπ, δχζνπ θαη
πνηψλ, εγθαηάζηαζε θαη θαιιηέξγεηα ακπειψλσλ θαη άιισλ εηδψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή πνηψλ, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνπξντφλησλ ηνπο
θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ησλ βηνκεραληψλ νίλσλ θαη πνηψλ.

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ
ΣΒΕ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Σα αλσηέξσ ηκήκαηα έρνπλ σο απνζηνιή ηελ θαηάξηηζε ζπνπδαζηψλ κέζα απφ ηε
κεηάδνζε ηνπ θαηάιιεινπ ηερλνινγηθνχ ππφβαζξνπ θαη απφθηεζε εκπεηξίαο πάλσ
ζηηο εθαξκνγέο ηεο εηδηθφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ΣΒ. Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ
θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ επηζηεκψλ ζηε
κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή ηερληθψλ Ανκηθψλ έξγσλ, θαζψο ηεο εθαξκνγήο
ησλ ηερληθψλ επηζηεκψλ, ζηε κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ
ππνδνκήο.
1. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο 57400
Θεζζαινλίθε. web site: http://www.cie.teithe.gr/
2. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. 41110 Λάξηζα. web site:
http://www.civil.teilar.gr/
3. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. Μ. Ώιεμάλδξνπ 1
Κνπθνχιη, 26334 Πάηξα. web site: http://www.teipat.gr/civil/
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4. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά. Πέηξνπ Ράιιε & Θεβψλ 250.
12244 Ώηγάιεσ. web site: http://civil.teipir.gr/
5. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. Παξάξηεκα Σξηθάισλ. web
site: http://www.teilar.gr
6. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ & Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ.
ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site:
http://www.teiath.gr/stef/civil/

7. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ & Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ.
ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σέξκα Μαγλεζίαο. 62124 έξξεο. web site:
http://civilgeo.teicm.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Καηεχζπλζεο Μεραληθνί Τπνδνκψλ ΣΔ: Μαζεκαηηθά,
Φπζηθή, Υεκηθή Σερλνινγία, Σερληθφ ρέδην, Σερληθή γεσινγία, Βηζαγσγή ζηνπο
Δ/Τ, ρεδίαζε κε Δ/Τ, Σερλνινγία Τιηθψλ, Μεραληθή, Ώληνρή Τιηθψλ,
Σνπνγξαθία, Βδαθνκεραληθή, Τδξαπιηθή, Τπνινγηζκφο Καηαζθεπψλ, Οδνπνηία,
Καηαζθεπέο Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο, Τδξνινγία, ‟Έξγα Τδξεχζεσλ, Σερληθά
Έξγα Οδνπνηίαο, Αίθηπα Ώπνρεηεχζεσλ, Ληκεληθά „Έξγα, Τδξνδπλακηθά „Έξγα,
πζηήκαηα Κπθινθνξίαο θαη Μεηαθνξψλ, Αηεπζεηήζεηο Πνηακψλ, Καηαζθεπή
εξάγγσλ, Οξγάλσζε Βξγνηαμίνπ, Κφζηνο Καηαζθεπήο θαη Πξνυπνινγηζκφο,
Σερληθή Ννκνζεζία, Βιιεληθή Οηθνλνκία, θ.ά.
Καηεχζπλζεο Γνκνζηαηηθνί Μεραληθνί ΣΔ: Βθαξκνγέο Σερληθήο Γεσινγίαο ζε
Ανκηθά Έξγα, Κφζηνο & Πξνυπνινγηζκφο Καηαζθεπψλ, Οξγάλσζε Βξγνηαμίνπ,
Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Σερληθή Γεσινγία, Σερληθή
Ννκνζεζία, Σνπνγξαθία, Ώπνηχπσζε-Παζνινγία-Ώπνθαηάζηαζε Παξαδνζηαθψλ
Κηηξίσλ, Ώξρηηεθηνληθή, Ώξρηηεθηνληθή – Οηθνδνκηθή ρεδίαζε κε Δ/Τ,
Ώξρηηεθηνληθφο – Καηαζθεπαζηηθφο ρεδηαζκφο κε Δ/Τ, Εζηνξία ηεο Σέρλεο,
Καηαζθεπέο Κηηξίσλ, Οηθνδνκηθή, ηνηρεία Πνιενδνκίαο Υσξνηαμίαο, Σερληθφ
ρέδην, Ώληηζεηζκηθφο ρεδηαζκφο Ανκηθψλ Έξγσλ, Ώληνρή Τιηθψλ, Απλακηθή ησλ
Καηαζθεπψλ, Βδαθνκεραληθή, Βηδηθά ζέκαηα Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ, Βηδηθά
Κεθάιαηα ηαηηθήο, Βηδηθέο Καηαζθεπέο απφ Οπιηζκέλν & Πξνεληεηακέλν
θπξφδεκα, Θεκειηψζεηο, Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηία, Καηαζθεπέο
Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο, ηδεξέο θαη Ξχιηλεο Καηαζθεπέο, ηαηηθή, Σερλνινγία
Ανκηθψλ Τιηθψλ, θ.ά.
Καηεχζπλζεο Μεραληθνί Μνξθνινγίαο θαη Αλαζηήισζεο ΣΔ Ώξρηηεθηνληθφ
ρέδην, Μλεκεηαθή Σνπνγξαθία ησλ ΐπδαληηλψλ θαη Μεηαβπδαληηλψλ Μλεκείσλ
ζην Θεζζαιηθφ Υψξν, Μαζεκαηηθά, ηνηρεία Φπζηθήο, Κνηλσληνινγία ζηελ
Ώξρηηεθηνληθή, Σερλνινγία ησλ Ανκηθψλ Τιηθψλ, Ώλαιπηηθή Γεσκεηξία, ηνηρεία
Θεξκνδπλακηθήο Υψξνπ, Ώξρηηεθηνληθή Ώπνηχπσζε Μλεκεηαθνχ Έξγνπ, ηαηηθή
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ησλ Καηαζθεπψλ, Μεραλνινγηθέο Βγθαηαζηάζεηο, Διεθηξνινγηθέο Βγθαηαζηάζεηο,
Δρνηερλία – Φσηνηερλία, Καηαζθεπέο απφ Οπιηζκέλν θπξφδεκα ή Υάιπβα,
Οηθνδνκηθή, ρεδηαζκφο ζην ρψξν κε Δ/Τ, χγρξνλεο Σερληθέο Ώπνηχπσζεο,
Θεσξία ηεο Παξαδνζηαθήο Ώξρηηεθηνληθήο, Ώξρηηεθηνληθή ησλ Βζσηεξηθψλ Υψξσλ,
Εζηνξία ηεο Σέρλεο, Καλφλεο Κηηξηνινγίαο θαη Πνιενδνκίαο, Βηδηθά Κηίξηα –
ρεδηαζκφο, Ώλάπιαζε Εζηνξηθψλ Κέληξσλ θαη πλφισλ, Ώληηζεηζκηθή Πξνζηαζία
ησλ Κηηξίσλ, Ώπνθαηάζηαζε – Βπαλάρξεζε Εζηνξηθψλ Κηηξίσλ, χληαμε Μειέηεο
Ώλαθαίληζεο Ώπνθαηάζηαζεο Κηηξηαθνχ Έξγνπ, χληαμε Μειέηεο Κηηξηαθνχ
Έξγνπ, Πξνδηαγξαθέο – Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ, Οξγάλσζε Βξγνηαμίνπ, θ.ά.
ηα ΣΒΕ Ώζήλαο, Θεζζαινλίθεο θαη Απηηθήο Βιιάδαο πξνζθέξνληαη νη
θαηεπζχλζεηο: Μεραληθνί Τπνδνκψλ ΣΒ θαη Ανκνζηαηηθνί Μεραληθνί ΣΒ.
ην ηκήκα ΣΒΕ Θεζζαιίαο ζηελ Λάξηζα: Μεραληθνί Τπνδνκψλ ΣΒ
ην ηκήκα ΣΒΕ Θεζζαιίαο ζηα Σξίθαια: Ανκνζηαηηθνί Μεραληθνί ΣΒ θαη
Μεραληθνί Μνξθνινγίαο θαη Ώλαζηήισζεο ΣΒ
ην ΣΒΕ Πεηξαηά: Ανκνζηαηηθνί Μεραληθνί ΣΒ
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Πεηξαηά (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2012-13)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d66dc50a054714f13bbb44add2f3a96f3
Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Σερλνιφγνπ Μεραληθνχ Έξγσλ Τπνδνκήο
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d70f7507c393c4ee78a28b802be0bf524

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ ΣΒΕ Πεηξαηά πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α).
Ώληηζεηζκηθή θαη Βλεξγεηαθή Ώλαβάζκηζε Καηαζθεπψλ θαη Ώεηθφξνο Ώλάπηπμε β).
Βθαξκνζκέλεο Πνιηηηθέο θαη Σερληθέο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο.

Σν ηκήκα ηνπ ΣΒΕ Θεζζαιίαο (Σξίθαια) πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηελ Ώξρηηεθηνληθή θαη Ανκνζηαηηθή Ώπνθαηάζηαζε Εζηνξηθψλ Κηηξίσλ
θαη πλφισλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο απφθνηηφο ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ κε θαηεχζπλζε Μεραληθνί
Τπνδνκψλ ΣΔ, δχλαληαη λα απαζρνινχληαη ζηνπο αθνινχζνπο ηνκείο θαη
δξαζηεξηφηεηεο, αληαπνθξηλφκελνη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο:
Βπίβιεςε θαη θαηαζθεπή ζπγθνηλσληαθψλ, πδξαπιηθψλ, γεσηερληθψλ θαη άιισλ
ηερληθψλ έξγσλ. Μειέηε ή επίβιεςε κειέηεο έξγσλ, σο κέιε νξγαλσκέλσλ
ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή κειεηεηηθψλ γξαθείσλ. Βθπφλεζε ή επίβιεςε
κειεηψλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ ππνδνκήο ηεο εηδηθφηεηάο ησλ, σο
κεκνλσκέλνη ηερληθνί. Βθηέιεζε ή ζπκκεηνρή εξγαζηψλ πξαγκαηνγλσκνζχλεο,
αμηνιφγεζεο πξνζθνξάο αγνξάο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ. Κάιπςε
ζέζεσλ ππεχζπλσλ ζηειερψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηε ιεηηνπξγία
επηρεηξήζεσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Οξγάλσζε ηερληθψλ έξγσλ.
Οξγάλσζε εξγαζηεξίσλ θαη ηθαλφηεηα ζπιινγήο θαη αλάιπζεο εξγαζηεξηαθψλ
απνηειεζκάησλ ζε εξγαζηήξηα αληνρήο πιηθψλ θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ, θαζαξηζκνχ
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ιπκάησλ, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, επεμεξγαζίαο απνβιήησλ θαη πδξαπιηθψλ θαη
ζαιαζζίσλ έξγσλ θιπ.
Ο απφθνηηφο ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ κε θαηεχζπλζε Γνκνζηαηηθνί
Μεραληθνί απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη
ηθαλφηεηεο, σο πηπρηνχρνη Μεραληθνί Ανκηθψλ Έξγσλ Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο,
γηα λα κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
ηνπ ηκήκαηνο, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη, είηε σο ππεχζπλνη ή ζηειέρε ζρεηηθψλ
επηρεηξήζεσλ, Οξγαληζκψλ θαη Τπεξεζηψλ. Πην αλαιπηηθά, νη πηπρηνχρνπ ηεο
αλσηέξσ θαηεχζπλζεο κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο,
ηερλνινγηθέο, εξγνηαμηαθέο, εξεπλεηηθέο, δηνηθεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο, ζεζκηθέο θαη
δενληνινγηθέο πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο ζηνπο
παξαθάησ ηνκείο:
χληαμε κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε, ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ
θαη ηνλ νξγαληζκφ πιεξψζεσο δνκηθψλ έξγσλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ). Βπίβιεςε
νηθνδνκηθψλ έξγσλ. Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε εξγνηαμίνπ θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ
έξγσλ. Καηαζθεπέο δνκηθψλ έξγσλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ). χληαμε
νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ (επηκεηξήζεηο, ζπγθξηηηθνί πίλαθεο θιπ). ρεδηαζκφο,
βειηίσζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, έιεγρνο ηεο
πνηφηεηαο, εθκεηάιιεπζε, ζπληήξεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ θαη επηηπρή
ελζσκάησζή ηνπο ζηα νηθνδνκηθά έξγα. Βθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε κειεηψλ,
θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ησλ ζπληειεζηψλ
παξαγσγήο ηνπο. Βξεπλεηηθή κεζνδνινγία, ηθαλφηεηα ζπιινγήο, αμηνιφγεζεο,
αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηθαλφηεηα δηακφξθσζεο θαη δηαηχπσζεο
ππεχζπλεο γλψκεο, εμνηθείσζε ζηελ νκαδηθή παξαγσγηθή δνπιεηά, απηνγλσζία θαη
ηθαλφηεηα παξνπζίαζεο θαη πξνβνιήο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ηνπ έξγνπ ηνπο.
Εθαλφηεηα απφθηεζεο γλψζεο απφ ρψξνπο δνπιεηάο θαη ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ
γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε ρψξνπο δνπιεηάο κε θαηάιιειε πξαθηηθή άζθεζε.
Ο απφθνηηφο ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ κε θαηεχζπλζε Μεραληθνί
Μνξθνινγίαο θαη Αλαζηήισζεο ΣΔ θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο
εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ επηζηεκψλ ζηε κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή έξγσλ
ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ. Σν ηκήκα ζπλδπάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ
θαηάιιεινπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ζπνπδψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο θαη
απνθαηαζηάζεηο θηηξίσλ, κε ηελ πςεινχ επηπέδνπ εξγαζηεξηαθή θαη πξαθηηθή
άζθεζε. Αίλεη έκθαζε ζηελ ηερλνινγία ησλ αλαζηπιψζεσλ θαη ηερληθψλ
απνθαηάζηαζεο ζπληήξεζεο, ζηεξέσζεο θαη επηζθεπψλ, ελψ παξαιιήισο δηεμάγεη
θπξίσο ηερλνινγηθή έξεπλα θαη αλαπηχζζεη ηερλνγλσζία θαη θαηλνηνκίεο ζηα
αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά πεδία.
Παξαιιήισο παξέρεηαη κηα γεληθφηεξε παηδεία πνπ δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο ηνπ
ζπνπδαζηή θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ
σξίκαλζε ψζηε λα κπνξεί αληηκεησπίζεη ηα ηδηαίηεξα θαη πνιχπινθα πξνβιήκαηα
πνπ πεξηέρνληαη ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο, ζπληήξεζεο – δηαηήξεζεο,
απνθαηάζηαζεο, αλάδεημεο θαη αλαβίσζεο ηνπ κλεκεηαθνχ αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ
νηθηζηηθνχ πινχηνπ θαη αθφκε ηνπ δηαηεξεηένπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε ρψξα
καο.
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Γεληθά νη πηπρηνχρνη θαη ησλ (3) θαηεπζχλζεσλ, κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ζε ηερληθέο
εηαηξείεο, ζε ηδησηηθέο ηερληθέο θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηερληθά γξαθεία,
ππεξεζίεο ππνπξγείσλ, νξγαληζκψλ, ζηελ λνκαξρηαθή θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θαη
ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα επηρείξεζε πνπ δηαηεξεί γξαθείν ηερληθήο ππεξεζίαο, σο
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, θαη σο θαζεγεηέο ππφ πξνυπνζέζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε. Βπίζεο, πέληε ρξφληα κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο κπνξνχλ λα
γίλνπλ εξγνιάβνη δεκνζίσλ έξγσλ.

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ &ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Σν αληηθείκελν ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ θαιχπηεη ηε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο
ηνπ ρψξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε ηνπ θαηάιιεινπ
ππφβαζξνπ κε ρξήζε ηνπνγξαθηθψλ θαη θσηνγξακκεηξηθψλ νξγάλσλ θαη κεζφδσλ,
κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζε κειέηεο νδνπνηίαο, πδξαπιηθήο, πνιενδνκίαο,
ρσξνηαμίαο, θηεκαηνινγίνπ, γεσξγηθήο αλάπηπμεο, κε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ
ηεο επηζηήκεο θαη αξσγφ ηελ πιεξνθνξηθή.
1. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ & Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα.
web site: http://www.teiath.gr/stef/topografias/
2. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ & Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σέξκα Μαγλεζίαο 62124
έξξεο. web site: http://civilgeo.teicm.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ΐαζηθέο Ώξρέο Γεσδαηζίαο-Σνπνγξαθίαο, Γεσκεηξηθέο
Ώπεηθνλίζεηο, Φπζηθή, Σνπνγξαθηθά ξγαλα & Μέζνδνη Μεηξήζεσλ, Διεθηξνληθή
ρεδίαζε, Βθαξκνγέο Πξνγξακκαηηζκνχ, Ώπνηππψζεηο – Υαξάμεηο, Σνπνγξαθηθά
Αίθηπα & Τπνινγηζκνί, Γεληθή & Μαζεκαηηθή Υαξηνγξαθία, Φπζηθή Γεσγξαθία &
Αηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο, Σνπνγξαθηθέο Ώζθήζεηο Τπαίζξνπ, Γεσδαηζία,
Φσηνγξακκεηξία, Θεκαηηθή Υαξηνγξαθία, Οδνπνηία (Γεσκεηξηθφο ρεδηαζκφο),
Βθαξκνζκέλε
Τδξαπιηθή,
Ανξπθνξηθφο
Βληνπηζκφο,
Σειεπηζθφπεζε,
πγθνηλσληαθά Έξγα – Οηθνλνκνηερληθά ηνηρεία, Τδξαπιηθά πζηήκαηα,
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Γεσγξαθηθή Ώλάιπζε, Κηεκαηνιφγην, πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ,
Πνιενδνκία, ΐάζεηο Υσξηθψλ Αεδνκέλσλ & Φεθηαθή Υαξηνγξαθία, Αηαρείξηζε Γεο
& Ώμίεο Ώθηλήησλ, Βθαξκνγέο Φσηνγξακκεηξίαο, Υσξνηαμία & Πεξηθεξεηαθή
Ώλάπηπμε, Μεγάιεο Γεσδαηηηθέο Ώζθήζεηο, ρεδηαζκφο Οδηθψλ Έξγσλ, θ.ά.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ ΣΒΕ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηελ Πξφβιεςε θαη Αηαρείξηζε Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη Μεραληθνί Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ απνθηνχλ ηηο
απαξαίηεηεο, ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα, ζεσξεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη, είηε σο ππεχζπλνη ή
ζηειέρε ζρεηηθψλ ηδησηηθψλ ή δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ.
Βηδηθφηεξα ν πηπρηνχρνο Μεραληθφο Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ,
απαζρνιείηαη ζε: Μειέηεο ηνπνγξαθίαο, Πξνζέγγηζε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ (άξδεπζε,
δηαλνκή, αλαδαζκφο), Υαξηνγξαθηθή ππνδνκή θαη ζεκαηηθνχο ράξηεο, Πνιενδνκηθέο
θαη Ρπκνηνκηθέο κειέηεο, πγθνηλσληαθέο κειέηεο, Τδξαπιηθέο κειέηεο,
Υσξνηαμηθέο θαη ξπζκηζηηθέο κειέηεο.

ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
θνπφο ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη ε παξνρή ζεσξεηηθήο θαη
πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηεθκεξίσζε,
ηε ζπληήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη ησλ έξγσλ
ηέρλεο, ψζηε νη απφθνηηνη λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ άκεζα θαη
απνηειεζκαηηθά ηηο επηζηεκνληθέο, ηερλνινγηθέο θαη θαιιηηερληθέο γλψζεηο, αιιά θαη
δεμηφηεηεο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο έξγνπ.
1. Σκήκα πληήξεζεο Αξραηνηήησλ & Έξγσλ Σέρλεο. ρνιή Καιιηηερληθψλ
πνπδψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210
Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site: http://www.teiath.gr/sgtks/saet

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκα απαηηείηαη επηπιένλ εμέηαζε θαη ζηα εηδηθά καζήκαηα
ηνπ Βιεχζεξνπ θαη Γξακκηθνχ ρεδίνπ.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Πξντζηνξηθή Ώξραηνινγία ηνπ Ώηγαίνπ, Κιαζηθή
Ώξραηνινγία, ΐπδαληηλή Ώξραηνινγία & Σέρλε, Εζηνξία Σέρλεο, Σερληθέο
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Ώλαζθαθψλ, Θεσξία θαη Μεζνδνινγία Ώλάιπζεο Έξγσλ Σέρλεο, Γεληθέο Ώξρέο
Υεκείαο, Γεληθέο Ώξρέο Φπζηθήο, Ώξρέο Φπζηθνρεκείαο, ηνηρεία ΐηνινγίαο &
Ώξρέο ΐηνδηάβξσζεο, Βηδηθά Θέκαηα Υεκείαο, Φπζηθνρεκηθέο Μέζνδνη & Σερληθέο,
Βιεχζεξν ρέδην, Γσγξαθηθή: Τιηθά & Σερληθέο, Βηδηθά Θέκαηα Γσγξαθηθήο,
Ώληίγξαθν Γσγξαθηθήο, Ώληίγξαθν Γιππηηθήο, Πιαζηηθή, Φσηνγξαθία, Βηδηθά
Θέκαηα Υξσκαηηθήο Ώπνθαηάζηαζεο, Βηδηθά Θέκαηα Πιαζηηθήο, ηαηηζηηθή,
ηνηρεία Βπηζηήκεο ηεο Ώγνξάο, Οξγάλσζε & Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, ηνηρεία
Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Βηδηθά Θέκαηα Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, θ.ά.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο Μνπζεηαθέο πνπδέο ζε
ζπλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα Εζηνξίαο – Ώξραηνινγίαο θαη Γεσινγίαο ηνπ Βζληθνχ
Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο πληήξεζεο Ώξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο εξγάδνληαη
ζε κνπζεία, ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο ζπληήξεζεο ή αλεμάξηεηα,
κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο.
Βηδηθφηεξα, ζηηο
αξκνδηφηεηέο ηνπο αλήθνπλ: Δ Σερληθή Βμέηαζε, πληήξεζε θαη Ώπνθαηάζηαζε
Ώξραηνινγηθψλ Βπξεκάησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο. Δ Βθπφλεζε Μειεηψλ πληήξεζεο
θαη Ώπνθαηάζηαζεο Ώξραηνινγηθψλ Βπξεκάησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο. Δ ζχληαμε
κειεηψλ ή εθζέζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ ζπληήξεζεο.
Ώλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπληήξεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηεκνληθνχο
θιάδνπο θαη ηδξχκαηα. Δ ζπκκεηνρή θαη δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ
απηνηειψο ή σο κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο πληήξεζεο Ώξραηνηήησλ & Έξγσλ Σέρλεο, κπνξνχλ λα
εξγαζηνχλ: σο ππάιιεινη ζην ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ζε πηλαθνζήθεο, κνπζεία, θαη
εξγαζηήξηα ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο.

ΥΔΓΗΑΜΟΤ &ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΝΓΤΖ
ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Σν Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Έλδπζεο έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη, κε ηε
δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ
γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηνπ θιάδνπ ηεο έλδπζεο κε δχν ζθέιε: ηερλνινγία θαη νξγάλσζε.
ην ζθέινο ηεο ηερλνινγίαο, πεξηιακβάλνληαη γλψζεηο, ζρεηηθέο κε ηε δεκηνπξγία
πξντφλησλ, ηηο πεγέο κφδαο, ηε δηνίθεζε παξαγσγήο, ηα πιηθά θαη ηνλ ηερλνινγηθφ
εμνπιηζκφ. ην ζθέινο ηεο νξγάλσζεο, πεξηιακβάλνληαη γλψζεηο, ζρεηηθέο κε ηελ
νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ κνλάδσλ θαηαζθεπήο ελδπκάησλ, ην κάξθεηηλγθ, ην
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πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη ηε δηνίθεζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
1. Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Έλδπζεο. ρνιή Σερλνινγηθψλ
Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Γ.
Ώξγπξίνπ 16, 61100 Κηιθίο. web site: http://moda.teicm.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ΐαζηθέο Ώξρέο ρεδίνπ / Υξσκαηνινγίαο, Εζηνξία ηεο
Σέρλεο, Σερλνινγία Ελψλ θαη Νεκάησλ, Φπζηθή θαη Υεκεία ρξσκάησλ, Ώξρέο θαη
Βθαξκνγέο σκαηνκεηξίαο, Εζηνξία ελδχκαηνο, ρέδην Μφδαο, Σερλνινγία
Τθαζκάησλ, Ώξρέο Μάξθεηηλγθ, Εζηνξία Μφδαο, ρεδηαζκφο Πξνηχπσλ Βλδχκαηνο,
Σερλνινγία Τθαζκάησλ θαη Βπεμεξγαζίεο, Ώξρέο Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Έιεγρνο
πνηφηεηαο, Καιιηηερληθή Αηάζηαζε ρεδηαζκνχ, ηξαηεγηθέο Βπηθνηλσλίαο &
Πξνβνιήο, ρεδηαζκφο Βλδπκάησλ θαη Μεηαηξνπή ζε Παηξφλ, Σερλνινγία ηξψζεο
θαη Κνπήο Βλδπκάησλ, Πξνγξακκαηηζκφο Παξαγσγήο, πκπεξηθνξά Καηαλαισηή,
Αηεζλείο ηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ, Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, ρεδηαζκφο θαη Ώλάπηπμε
πιινγψλ ελδπκάησλ, εκεηνινγία ηνπ ηπι, Κνζηνιφγεζε εηνίκσλ ελδπκάησλ,
Σερλνινγία Ραθήο Βλδπκάησλ, Ώλάπηπμε πξντφληνο θαη δηαρείξηζε επσλπκίαο,
πζηήκαηα Αηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, Αηαρείξηζε Βθνδηαζηηθήο Ώιπζίδαο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d18b3632b416f4f4f832b1a9e976ace45
Οδεγφο Δπαγγέικαηνο ρεδηαζηή Μφδαο θαη Σερλνιφγνπ Έλδπζεο
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dbe6c081fb0674b34a81c920dedd68aaf

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο Σερλνιφγνο Βλδπκάησλ κπνξεί λα εξγαζηεί: σο απηναπαζρνινχκελνο, σο ζηέιερνο
ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ εηνίκσλ ελδπκάησλ. Ο Σερλνιφγνο ελδπκάησλ
αζρνιείηαη κε ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: Ώλάπηπμε, ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγή εηνίκσλ
ελδπκάησλ. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνηνηηθφ έιεγρν θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο
πξψησλ πιψλ, ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ. Βπηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή
κεζνδνινγία αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη εθπφλεζε κειεηψλ. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε
επηρεηξήζεσλ εηνίκσλ ελδπκάησλ. Βκπνξία θαη δηαθίλεζε εηνίκσλ ελδπκάησλ.
ηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη πνιηηηθέο ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνπνηεκέλεο αγνξάο.

ΥΔΓΗΑΜΟΤ &ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΟΤ ΣΔ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ
Σν ηκήκα επηδηψθεη α). λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηε γλψζε ζηνπο ηνκείο ηεο
ηερλνινγίαο μχινπ, ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο επίπινπ θαη μπινθαηαζθεπψλ θαη ηνπ
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ζρεδηαζκνχ επίπινπ β). λα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή
ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. γ). λα ζπκβάιεη, αλαπηχζζνληαο ηερλνγλσζία θαη
θαηλνηνκίεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ ή άιισλ γλψζεσλ,
ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηνπ βηνκεραληθνχ θαη βηνηερληθνχ θιάδνπ ηνπ μχινπ
θαη ηνπ επίπινπ ηεο ρψξαο δ). λα εθπαηδεχεη Σερλνιφγνπο θαη ρεδηαζηέο μχινπ θαη
επίπινπ, πςειήο πνηνηηθήο ζηάζκεο.
1. Σκήκα ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Ξχινπ & Δπίπινπ Σ.Δ. ρνιή
Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. ΐ.
Γξίβα 11. 43100 Καξδίηζα. web site: http://www.wfdt.teilar.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Σερληθφ ρέδην, Ώξρηηεθηνληθή, Σέρλε θαη
Ρπζκνινγία Βπίπινπ, Ανκή Ξχινπ, Πιεξνθνξηθή, Βιεχζεξν ρέδην, Σερλνινγία
Ξχινπ – πκπαγή πξντφληα, Μεραληθή Καηεξγαζία Ξχινπ, Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα,
CAD, Εδηφηεηεο Ξχινπ, πγθνιιεκέλα Πξντφληα, Αεκηνπξγηθφο ρεδηαζκφο,
Πνιπκεξή θαη χλζεηα Τιηθά, Σερλνινγία Παξαγσγήο Βπίπινπ, χγρξνλεο Μνξθέο
Καηεξγαζίαο Ξχινπ, χγρξνλα Τιηθά Ξπινθαηαζθεπψλ, Βπεμεξγαζία Βπηθαλεηψλ –
Φηλίξηζκα Βπίπισλ, Σερλνινγία – Βθαξκνγέο Μεηαιιηθψλ Τιηθψλ, Αηνίθεζε
Βπηρεηξήζεσλ Ξχινπ – Βπίπινπ, Πξντφληα Υεκηθήο Σερλνινγίαο Ξχινπ, ρεδηαζηηθά
Πξνγξάκκαηα Βπίπινπ, Πνηνηηθφο Έιεγρνο Πξψησλ Τιψλ, Οηθνλνκηθή
Βπηρεηξήζεσλ Ξχινπ – Βπίπινπ, Σερλνινγία Ξχιηλσλ Καηαζθεπψλ – Ξχιηλεο
Καηνηθίεο, Κνπθψκαηα, Παηψκαηα, Μειέηε ρεδηαζκνχ Βπίπινπ, Βζσηεξηθή
Αηαθφζκεζε, Μάξθεηηλγθ Πξντφλησλ Ξχινπ – Βπίπινπ, πληήξεζε – Βπηζθεπή
Βπίπισλ, Φσηνξεαιηζκφο θαη Κίλεζε, Καηαζθεπέο Βμσηεξηθνχ Υψξνπ, Πνηνηηθφο
Έιεγρνο Βπίπινπ, Τινπνίεζε Μειέηεο ρεδηαζκνχ Βπίπινπ, θ.ά.
ην Πξφγξακκα πνπδψλ ελζσκαηψλνληαη ηξεηο επηκέξνπο θαηεπζχλζεηο: α). ηνπ
Σερλνιφγνπ Ξχινπ β). ηνπ Σερλνιφγνπ Δπίπινπ θαη Ξπινπξγηθψλ Καηαζθεπψλ
γ). ηνπ ρεδηαζηή Δπίπινπ.
Οδεγφο επαγγέικαηνο ρεδηαζηή Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d305bd77a88bb4e3cb1b43be9d33adb91

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Δ απαζρφιεζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο εζηηάδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα, θαηά θχξην ιφγν ζηηο αθφινπζεο επηρεηξήζεηο: παξαγσγηθέο ή εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο επίπισλ, παξαγσγηθέο ή εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πξντφλησλ μχινπ ή
μπινθαηαζθεπψλ, παξαγσγηθέο ή εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζχλζεησλ πξντφλησλ μχινπ,
ραξηηνχ, επηρεηξήζεηο ζρεδηαζκνχ επίπισλ ή αληηθεηκέλσλ, αξρηηεθηνληθά ή ηερληθά
γξαθεία θαη γξαθεία δηαθφζκεζεο, δηάθνξεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ
μχινπ θαη επίπινπ, θ.ά.
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΛΗΔΗΑ – ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ
Σν αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ώιηείαο –Τδαηνθαιιηεξγεηψλ θαιχπηεη ην
γλσζηηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεδίν εθαξκνγήο ησλ βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη θπζηθψλ
επηζηεκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αιηεία, πδαηνθαιιηέξγεηα θαη κεηαπνίεζεεπεμεξγαζία αιηεπκάησλ θαη άιισλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηερλνινγηψλ θαη κεζφδσλ παξαγσγηθήο δηαρείξηζεο,
εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ.
1. Σκήκα Σερλνινγίαο Αιηείαο –Τδαηνθαιιηεξγεηψλ. ρνιή Σερλνινγίαο
Γεσπνλίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. 30200 Μεζνιφγγη. web site:
http://www.ydad.teimes.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γεληθή θαη Ώλφξγαλε Υεκεία, Ώλαιπηηθή-Βλφξγαλε
Υεκεία, Μεραληθή Ρεπζηψλ, ηνηρεία Γεληθήο ΐηνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο
Χθεαλνγξαθία, Φπζηθή Χθεαλνγξαθία, Υεκηθή Χθεαλνγξαθία, Γεσινγηθή
Χθεαλνγξαθία, Θαιάζζηα ΐηνινγία, ΐηνινγία Τδξφβησλ Οξγαληζκψλ,
ΐηνζηαηηζηηθή, Αηαθνζκεηηθνί Οξγαληζκνί, Οηθνινγία Τδξφβησλ Οξγαληζκψλ,
Ώιηεπηηθή Σερλνινγία, Ληκλνινγία, Πξνζηαηεπφκελα Τδξφβηα Βίδε – Βκπινπηηζκνί,
Ώιηεία θαη Αηαρείξηζε Οζηξάθσλ, Απλακηθή ησλ Πιεζπζκψλ Τδξφβησλ
Οξγαληζκψλ, Γελεηηθή ΐειηίσζε ησλ Βθηξεθφκελσλ Βηδψλ, Τδαηηθή Ρχπαλζε θαη
Σνμηθφηεηα, Βθηξνθή Οζηξάθσλ, Ερζπνθαιιηέξγεηεο, Καηαζθεπέο Ερζπνηξνθείσλ,
Βθηξνθή Ερζχσλ Βζσηεξηθψλ Νεξψλ, Βθηξνθή Βπξχαισλ Ερζχσλ, Βηδηθέο θαη
χγρξνλεο Βθηξνθέο Τδξφβησλ Οξγαληζκψλ, Αηαηξνθή Βθηξεθφκελσλ Βηδψλ,
Παζνινγία
Τδξφβησλ
Οξγαληζκψλ,
ΐηνινγηθή
Αηαρείξηζε
Μνλάδσλ
Ερζπνθαιιηέξγεηαο, Βπεμεξγαζία Ώιηεπκάησλ, Πνηνηηθφο θαη Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο
Ώιηεπκάησλ, Βπηζθέςεηο ζε Ερζπνκνλάδεο θαη ΐηνηφπνπο, Ώιηεπηηθή Ννκνζεζία,
Οηθνλνκηθή Αηαρείξηζε Μνλάδσλ Ερζπνθαιιηέξγεηαο, ΐησζηκφηεηα Βπηρεηξήζεσλ
Ερζπνθαιιηέξγεηαο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Διιάδαο (απφ ην αθαδ. έηνο 2010-11)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d0b5ad3ebc8a84ee78f3da3204eecd7d0
Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Αιηείαο –Τδαηνθαιιηεξγεηψλ
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d12774a9b777346a3b72014fc5d855a30

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Ώεηθνξηθή Αηαρείξηζε
Τδαηηθνχ Πεξηβάιινληνο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
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Ο ηερλνιφγνο αιηείαο θαη πδαηνθαιιηεξγεηψλ, αζρνιείηαη κε ηε κειέηε, έξεπλα θαη
εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ηεο ηρζπνθνκίαο
– αιηείαο θαη δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηρζπαιηεπηηθψλ πξντφλησλ γιπθψλ, πθάικπξσλ
θαη ζαιάζζησλ πδάησλ. Βπίζεο, αζρνιείηαη κε ηε κειέηε γηα ηελ ίδξπζε κνλάδσλ
εθηξνθήο ηρζχσλ, ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ηρζπαγνξψλ, ηρζπνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη εξγαιείσλ
θαζψο θαη γηα ηελ νξζνινγηζηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ηρζπν-απνζεκάησλ,
ηρζπνηξνθηθψλ θαη αιηεπηηθψλ έξγσλ. Βπίζεο, αζρνινχληαη κε ηε κειέηε θαη ηελ
ίδξπζε κνλάδσλ εθηξνθήο αιηεπκάησλ, γελλεηηθψλ ζηαζκψλ αιηεπκάησλ, κε ηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία αιηεπηηθψλ αγνξψλ, αιηεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη εξγαιείσλ, θαζψο θαη κε ηελ νξζνινγηζηηθή εθκεηάιιεπζε
ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ θαη αιηεπηηθψλ έξγσλ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ
ΣΒΕ ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ
Σν Σκήκα Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη
ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ επάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο
Σερλνινγίαο ηνπ Ήρνπ θαη ησλ Μνπζηθψλ Οξγάλσλ κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ
εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή
ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. Δ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ζεκειηψλεηαη επί ηεο
αξρήο φηη ν ζχγρξνλνο κεραληθφο ήρνπ θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
ην θαηάιιειν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζπνπδψλ κε πςεινχ επηπέδνπ εξγαζηεξηαθή θαη
πξαθηηθή άζθεζε. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ν ζπλδπαζκφο επηζηεκνληθψλ,
ηερλνινγηθψλ θαη κνπζηθψλ γλψζεσλ ζεσξείηαη εθφδην πςίζηεο αμίαο, αιιά θαη
πξνζδίδεη πξσηνηππία ζην νχησο ή άιισο ελδηαθέξνλ αληηθείκελν ζπνπδψλ.
1. Σκήκα Σερλνινγίαο Ήρνπ & Μνπζηθψλ Οξγάλσλ. ρνιή Μνπζηθήο
Σερλνινγίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ενλίσλ Νήζσλ. ηπιηαλνχ
Σππάιδνπ 28200 Λεμνχξη. web site: http://thmo.teiion.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ Σερλνινγία Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ,
Θεσξία Μνπζηθήο, – Οξγαλνρξεζία (πηάλν), Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά,
Διεθηξνληθά, Αεδνκέλα θαη Ώιγφξηζκνη ζηνλ Ήρν, Οξγαλνινγία – Σερλνινγηθή
Ανκή Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Φεθηαθή
Βπεμεξγαζία ήκαηνο, Μνπζηθή Πιεξνθνξηθή, χγρξνλεο Σερλνινγίεο Μνπζηθψλ
Οξγάλσλ, Εζηνξία Μνπζηθήο, Βηζαγσγή ζηελ Μνπζηθή εκεηνγξαθία, ηνηρεία
Μνξθνινγίαο θαη Ώλάιπζεο Μνπζηθήο, Διεθηξνληθά πζηήκαηα Ήρνπ, Σερληθέο
Δρνγξάθεζεο, Φεθηαθή Βπεμεξγαζία Ήρνπ, Διεθηξναθνπζηηθή, Aθνπζηηθή
Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, Μίμε Ήρνπ, χγρξνλε Μνπζηθή ΐηνκεραλία, Μεζνδνινγία ηεο
Αηδαζθαιίαο, Βηζαγσγή ζηελ Λατθή θαη Παξαδνζηαθή Βιιεληθή Μνπζηθή, Φεθηαθή
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χλζεζε Ήρνπ, Καηαζθεπή Πιεθηξνθφξσλ-Πλεπζηψλ, Καηαζθεπή Βγρφξδσλ,
Ραδηνηειενπηηθή Παξαγσγή, Πνιπκέζα, Μνπζηθά χλνια, Αίθαην Βπηρεηξήζεσλ –
Πλεπκαηηθά Αηθαηψκαηα, Πξνρσξεκέλεο Σερληθέο Δρνγξάθεζεο, Μεηαπαξαγσγή
θαη Mastering, Πνιηηηζκηθή Σερλνινγία, Βηζαγσγή ζηελ Έληερλε Βιιεληθή
Μνπζηθή, Μνπζηθή γηα Θέαηξν θαη Κηλεκαηνγξάθν, Ώλζξψπηλνη Παξάγνληεο ζηελ
Σερλνινγία, Μνπζηθή Σερλνινγία ζηελ Βθπαίδεπζε, Δρεηηθή θάιπςε εθδειψζεσλ,
Αεκηνπξγηθή Μνπζηθή Σερλνινγία, θ.ά.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο απνθηά ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο,
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξεί λα δηεθπεξαηψλεη πνηνηηθά θαη
απνηειεζκαηηθά ηα αθφινπζα: θαηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη ρφξδηζε
Πιεθηξνθφξσλ, θαηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε Βγρφξδσλ, θαηαζθεπή, επηζθεπή,
ζπληήξεζε Νπθηψλ, θαηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε Πλεπζηψλ μχιηλσλ,
θαηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε Πλεπζηψλ ράιθηλσλ, θαηαζθεπή, επηζθεπή,
ζπληήξεζε Κξνπζηψλ, παξαγσγή αλαιψζηκσλ γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε
Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, Δρνιεςία, κεηξήζεηο θαη πηζηνπνίεζε πξνδηαγξαθψλ
αθνπζηηθψλ θαη ειεθηξηθψλ Μνπζηθψλ Οξγάλσλ. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
θαηαζηεκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο εκπνξίαο πιηθψλ θαη πξντφλησλ
Σερλνινγίαο Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, Δρνιεςίαο θαη Μνπζηθήο Παξαγσγήο, εξγαιείσλ
θαη εμνπιηζκνχ γεληθφηεξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
Σερλνινγίαο Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, Δρνιεςίαο θαη Μνπζηθήο Παξαγσγήο. Λεηηνπξγία
πάζεο θχζεσο εηδηθψλ εξγαζηεξίσλ ή επηρεηξήζεσλ εηδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
ζρεηηθψλ κε ηελ Σερλνινγία Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, Δρνιεςία θαη Μνπζηθήο
Παξαγσγή. Σέινο, ππφ πξνυπνζέζεηο σο εθπαηδεπηηθφο ζε Μνπζηθά Γπκλάζηα ή
Λχθεηα, ζε ηδησηηθέο ζρνιέο ερνιεςίαο. Βπίζεο, ζε εηαηξείεο ή νξγαληζκνχο
δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ, ζε ζηνχληην ερνγξάθεζεο, ζε ξαδηνθσληθνχο θαη
ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, ζε ζεαηξηθέο ή θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο αιιά θαη σο
ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, παξαγσγφο πνιπκέζσλ θ.ιπ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
ΣΒΕ ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΣΒΕ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ
Σα αλσηέξσ ηκήκαηα έρνπλ σο απνζηνιή
εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηε
θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη ην
ηερλνινγίαο, ζηνλ νπνίν, βηνινγηθέο,
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λα πξνάγνπλ, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ
κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ θιάδνπ ηεο
θπζηθέο θαη κεραληθέο επηζηήκεο
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ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κειέηε ηεο θχζεο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ αηηίσλ πνπ πξνθαινχλ
ηηο αιινηψζεηο ηνπο θαη ηηο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο, κε
ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ απηψλ ζηελ παξαγσγή, ζπληήξεζε, ζπζθεπαζία,
δηαλνκή θαη ρξήζε αζθαιψλ, ζξεπηηθψλ θαη νξγαλνιεπηηθά απνδεθηψλ απφ ηνλ
θαηαλαισηή, ηξνθίκσλ.
1. Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ
– Ώζήλα. web site: http://www.teiath.gr/stetrod/food_technology
2. Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ενλίσλ Νήζσλ. Tέξκα Λεσθ. ΐεξγσηή
28100 Ώξγνζηφιη. Κεθαιινληά. web site: http://bg.teiion.gr/
3. Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο.
Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο 57400
Θεζζαινλίθε. web site: http://www.food.teithe.gr/index.php
4. Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεινπνλλήζνπ. Ώληηθάιακνο 24100
Καιακάηα. web site: http://www.tetro.teikal.gr/
5. Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. Σέξκα Ν. Σεκπνλέξα, 43100,
Καξδίηζα. web site: http://www.food.teilar.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μεραληθή Σξνθίκσλ, Υεκεία Σξνθίκσλ, Μηθξνβηνινγία
Σξνθίκσλ, ηαηηζηηθή γηα Σερλνινγία Σξνθίκσλ, Μάξθεηηλγθ Σξνθίκσλ, Αηαηξνθή
θαη Θξεπηηθή Ώμία Σξνθίκσλ, Πνηνηηθφο Έιεγρνο-Βμαζθάιηζε Πνηφηεηαο, Ώξρέο
ΐηνηερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη Ώμηνπνίεζε
Τπνπξντφλησλ, ρεδηαζκφο θαη Ώλάπηπμε Νέσλ Σξνθίκσλ, Ώλάιπζε Σξνθίκσλ,
Βπεμεξγαζία Σξνθίκσλ, Σερλνινγία Γπκνπκέλσλ Σξνθίκσλ, Πξνζζεηηθέο θαη
Ώξηπκαηηθέο Όιεο Σξνθίκσλ, Ώξρέο Σερλνινγηθήο Έξεπλαο, Σερλνινγία Φξνχησλ
Λαραληθψλ, Σερλνινγία Ληπψλ Λαδηψλ, Σερλνινγία ηηεξψλ, Σερλνινγία
Ώιηεπκάησλ, Σερλνινγία Γάιαθηνο θαη Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ, Σερλνινγία
Κξέαηνο θαη Κξεαηνπαξαζθεπαζκάησλ, ηαηηζηηθή Βθηίκεζε Πνηνηηθνχ Βιέγρνπ,
πζθεπαζία ηξνθίκσλ, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε ΐηνκεραληψλ Σξνθίκσλ, Τγηεηλή
Βξγνζηαζίσλ Σξνθίκσλ, Καζνξηζκφο Πξνδηαγξαθψλ θαη Ννκνζεζία, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2009-10)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/df7675e82aeb8425a97bcdecaf6250a3e
Οδεγφο επαγγέικαηνο Σερλνιφγνπ Σξνθίκσλ
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dfef123b1ae21499285218bf3eb0c3c16

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηα πζηήκαηα Αηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Οξγάλσζεο Παξαγσγήο ζηε ΐηνκεραλία
Σξνθίκσλ.
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο πηπρηνχρνο Σερλνιφγνο Σξνθίκσλ, απνθηά ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη
ηερληθέο γλψζεηο, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιείηαη κε ηε κειέηε, έξεπλα θαη
εθαξκνγή ηεο Σερλνινγίαο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ηεο Βπηζηήκεο
ηξνθίκσλ φπσο: κε ηελ παξαγσγή θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη
ηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη δηαθίλεζεο ησλ Σξνθίκσλ, κε ηελ εκπνξία θαη δηαθίλεζε
εμνπιηζκνχ βηνκεραληψλ θαη βηνηερληψλ ηξνθίκσλ θαη πξφζζεησλ πιψλ, κε ηελ
ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο θαη ειέγρνπ ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ ρνξεγνχλ ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ηα αξκφδηα Τπνπξγεία πνπ έρνπλ ηελ
επζχλε ειέγρνπ ησλ εξγαζηεξίσλ απηψλ, κε ηελ εθπφλεζε ή ζπκκεηνρή ζηελ
εθπφλεζε κειεηψλ νηθνλνκνηερληθήο ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ ίδξπζε ή επέθηαζε
βηνκεραληψλ Σξνθίκσλ, κε ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ζηελ
επίβιεςε γηα ηελ θαηαζθεπή ή επέθηαζε βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ, κε ηελ άζθεζε θάζε
άιιεο δξαζηεξηφηεηαο ζε επαγγεικαηηθά αληηθείκελα πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εμέιημε ηεο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, λα απαζρνιείηαη ζηε δηαθίλεζε
θαη πξνψζεζε (marketing) ησλ κεηαπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ ζηηο αιπζίδεο
θαηαζηεκάησλ, θ.ά.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ
ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ
ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΣΒΕ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Σν ηκήκαηα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε
θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη
ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Φπηηθήο Παξαγσγήο, ηεο Γστθήο Παξαγσγήο θαη
ζπλαθψλ θιάδσλ, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα.
Πην αλαιπηηθά ε θαηεχζπλζε ηεο Φπηηθήο Παξαγσγήο έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ
πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ γεσξγηθψλ επηζηεκψλ ζρεηηθά: κε ηελ
αλάπηπμε θαη δηάδνζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο, ηελ πξφιεςε θαη
θαηαζηνιή επηβιαβψλ επηδξάζεσλ ζηελ παξαγσγή ησλ θπηηθψλ πξντφλησλ απφ
δηάθνξεο αζζέλεηεο, έληνκα, δηδάληα, μεξαζία, ππεξβνιηθή πγξαζία, παζνγέλεηα
εδαθψλ, ηππνπνίεζε, ζπληήξεζε, πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο θαη εκπνξία θπηηθψλ
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πξντφλησλ, παξαγσγή πηζηνπνηεκέλνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ, εκπνξία ιηπαζκάησλ, γεσξγννηθνλνκηθέο κειέηεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, εθηίκεζε δεκηψλ,
αλαιχζεηο εδαθψλ, θπηηθψλ ηζηψλ θαη αξδεπηηθνχ λεξνχ.
Δ θαηεχζπλζε Γστθήο Παξαγσγήο έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε
κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο ησλ δψσλ θαη ζπλαθψλ θιάδσλ, κε ηε
δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα.
Δ θαηεχζπλζε Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο έρεη σο ζηφρν λα εθπαηδεχεη θαη θαηαξηίδεη
ζηειέρε εθαξκνγήο ζε γεσξγννηθνλνκηθά ζέκαηα, ηθαλά λα επηιχνπλ θαη λα
αληηκεησπίδνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηνίθεζε
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ζηελ αμηνιφγεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ ζηε
γεσξγία, ζηελ εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ, γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, εθνδίσλ θαη
ζηε δηνίθεζε νξγαλψζεσλ θαη άιισλ θνξέσλ, πνπ θαζνηνλδήπνηε ηξφπν
αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία.
Δ θαηεχζπλζε Ώλζνθνκίαο – Ώξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ απνζθνπεί ζηελ εθπαίδεπζε
ηερλνιφγσλ γεσπφλσλ νη νπνίνη ζα είλαη εμεηδηθεπκέλνη αθελφο κελ ζηελ παξαγσγηθή
αλζνθνκία θαη αθεηέξνπ ζηελ θεπνηερλία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο αλζνθνκίαο ζηελ
αξρηηεθηνληθή ηνπ ηνπίνπ.
Δ θαηεχζπλζε Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Ώλζνθνκίαο απνζθνπεί ζηελ
αλάπηπμε θαη κεηάδνζε επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ, ζρεηηθψλ κε ηελ
παξαγσγή θπηηθψλ πξντφλησλ απφ θαιιηέξγεηεο Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη
Ώλζνθνκίαο θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο,
1. Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
Απηηθήο Βιιάδαο. Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ θαη Ώλησλίνπ Πεηξαιηά. 27200
Ώκαιηάδα. web site: http://www.theka.teimes.gr/
2. Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
Δπείξνπ. Κσζηαθηνί Άξηαο, 47100. Άξηα. web site: http://tegeo.teiep.gr/
3. Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
Κξήηεο. 71004 Δξάθιεην. web site: http://www.steg.teicrete.gr/fp/
4. Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο
57400 Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.cp.teithe.gr/

5. Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
Πεινπνλλήζνπ. Ώληηθάιακνο 24100 Καιακάηα. web site: http://www.tg.teikal.gr/
6. Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
Θεζζαιίαο. 41110, Λάξηζα. web site: http://www.cp.teithe.gr/
7. Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
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Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Σέξκα Κνληνπνχινπ. 53100 Φιψξηλα. web site:
http://agrotech.teiwm.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα:
Καηεχζπλζεο Φπηηθήο Παξαγσγήο: Γεσξγηθή Υεκεία, ΐνηαληθή, Μαζεκαηηθά,
Βδαθνινγία, Γεληθή Γεσξγία, Γεληθή Αελδξνθνκία, Γσνηερλνινγία, ΐηνκεηξία,
Γελεηηθή, Γεσξγηθά Μεραλήκαηα, Φπηνπξνζηαζία, Ληπαζκαηνινγία, Βηδηθή
Γεσξγία, Βηδηθή Αελδξνθνκία, Βηδηθή Φπηνπξνζηαζία, πνξνπαξαγσγή,
Λαραλνθνκία, Ώκπεινπξγία, Ώλζνθνκία, ΐειηίσζε θπηψλ, Γεσξγηθνί πλεηαηξηζκνί,
Μάξθεηηλγθ Ώγξνηηθψλ πξντφλησλ, Σππνπνίεζε Ώγξνηηθψλ πξντφλησλ, καζήκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο απφ γεσξγηθή άπνςε (Ώμηνπνίεζε εδαθψλ,
Ώξδεχζεηο – ηξαγγίζεηο), ζηηο θαηαζθεπέο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, θ.ά.
Καηεχζπλζεο Εστθήο Παξαγσγήο: ΐηνκεηξία, Ώλαηνκία Ώγξνηηθψλ Γψσλ,
Φπζηνινγία Ώγξνηηθψλ Γψσλ, Γεσξγηθή Γελεηηθή, Αηαηξνθή, Ώγειαδνηξνθία,
Πηελνηξνθία, ΐννηξνθία, Υνηξνηξνθία, Ώηγνπξνβαηνηξνθία, Μειηζζνθνκία, Μηθξά
Ώγξνηηθά θαη Γνπλνθφξα Γψα, Ερζπνηξνθία, ΐειηίσζε Ώγξνηηθψλ Γψσλ,
Φπηνηερλνινγία, Βδαθνινγία, Κηελνηξνθηθά Φπηά, Μηθξνβηνινγία, Παξαζηηνινγία,
Λνηκψδε λνζήκαηα, Παζνινγία Ώγξνηηθψλ Γψσλ, Βηδηθή Παζνινγία, Σερλνινγία
Κξέαηνο θαη Γάιαθηνο, Κηελνηξνθηθέο Βγθαηαζηάζεηο, Βπηζεψξεζε Κηελνηξνθηθήο
Παξαγσγήο, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε, Ώγξνηηθή Κνηλσληνινγία, Ώζθάιεηα
Βξγαζίαο, Κηελνηξνθηθνί πλεηαηξηζκνί, Κηελνηξνθηθή Λνγηζηηθή, θ.ά.
Καηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο: Οηθνλνκία, καζεκαηηθά, θπηνηερλνινγία,
δσνηερλνινγία, ινγηζηηθή, νξγάλσζε θαη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, ειεθηξνληθνί
ππνινγηζηέο, γεσξγηθή ζηαηηζηηθή, αμηνιφγεζε επελδχζεσλ, γεσξγννηθνλνκηθέο
κειέηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, αεηθνξηθή δηαρείξηζε
γεσξγηθψλ πφξσλ, κέζνδνη ιήςεο απνθάζεσλ, αγξνηηθή πίζηε θαη γεσξγηθέο
αζθαιίζεηο, εκπνξία γεσξγηθψλ εθνδίσλ (πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ, ιηπάζκαηα,
θάξκαθα, κεραλήκαηα, δσνηξνθέο, πιηθά ζπζθεπαζίαο, αγνξέο γεσξγηθψλ
πξντφλησλ, δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ην κάξθεηηλγθ,
ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ έξεπλα αγνξάο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, θ.ά.
Καηεχζπλζεο Αλζνθνκίαο – Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ: Μνξθνινγία Φπηψλ,
Φπζηνινγία Φπηψλ, πζηεκαηηθή ΐνηαληθή, Γεληθή Ώλζνθνκία, Γεληθή
Φπηνπξνζηαζία, Βηδηθή Φπηνπξνζηαζία, Ώξδεχζεηο – ηξαγγίζεηο, Βδαθνινγία,
Θξέςε – Λίπαλζε Φπηψλ, Γεσκνξθνινγία – Σνπνγξαθία, Υξήζε θαη Λεηηνπξγία
Θεξκνθεπίσλ, Πξνπιάζκαηα – Υξσκαηνινγία, Βδαθνκεραληθή – Υσκαηνπξγηθέο
Αηακνξθψζεηο, Βιεχζεξν ρέδην, Ώλζνθνκηθά Γεσξγηθά Μεραλήκαηα, Φπηά
Βδαθνθάιπςεο – Υιννηάπεηεο, Ώεηζαιή Ξπιψδε Καιισπηζηηθά, Φπιινβφια
Ξπιψδε Καιισπηζηηθά, Πνψδε Καιισπηζηηθά, Τιηθά – Καηαζθεπέο Υψξσλ
Ώλαςπρήο, ρεδηαζκφο – Καηαζθεπή Κήπσλ, ρεδηαζκφο Σνπίνπ, Βθαξκνγέο Δ/Τ
ζην ρεδηαζκφ Κήπσλ, Γιαζηξηθά Φπηά, Ώλζηθέο Καηαζθεπέο, Φσηηζκφο Κήπσλ, Σν
Τγξφ ηνηρείν ζηελ Ώξρηηεθηνληθή Σνπίνπ, Σερληθέο Πξνζνκνίσζεο ζην ρεδηαζκφ
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Σνπίνπ, Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ζηελ Ώξρηηεθηνληθή Σνπίνπ, Οξγάλσζε & Αηνίθεζε
Ώλζνθνκηθψλ Βπηρεηξήζεσλ, θ.ά.
Καηεχζπλζεο Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Αλζνθνκίαο: Γεληθή
Ώλζνθνκία, Βθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεσξγία, πζηεκαηηθή ΐνηαληθή –
Γηδαληνινγία, Γεληθή Λαραλνθνκία, Φπζηνινγία Φπηψλ, ΐηνζηαηηζηηθή – Γεσξγηθφο
Πεηξακαηηζκφο Πξφηππα, Καλφλεο θαη Πηζηνπνίεζε, ΐηνινγηθήο θαη
Οινθιεξσκέλεο Γεσξγίαο, Φπηνπαζνινγία, Σερλνινγία Θεξκνθεπίσλ, Γεσξγηθή
Βληνκνινγία – Γσνινγία, Ώξρέο Αηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ- Ώξδεχζεηοηξαγγίζεηο, Γεσξγηθή Γελεηηθή, Βηδηθή Λαραλνθνκία, Φπηά Βζσηεξηθψλ Υψξσλ –
Αξεπηά Άλζε, Καιισπηζηηθά Φπηά Πάξθσλ θαη Αελδξνζηνηρηψλ, Ώγξνηηθή
Πνιηηηθή, Θεξκνθεπηαθέο Καιιηέξγεηεο Βθηφο Βδάθνπο, Κεπνηερλία –
Ώξρηηεθηνληθή Σνπίνπ, Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα – ΐηνινγηθά, θεπάζκαηα,
Γνληκφηεηα Βδαθψλ – Ληπαζκαηνινγία, ΐηνινγηθή θαη Οινθιεξσκέλε
Ώληηκεηψπηζε Βρζξψλ, Ώζζελεηψλ θαη Γηδαλίσλ, ΐειηίσζε Φπηψλ, θ.ά.
Καηεχζπλζεο Μεραληθνί Βηνζπζηεκάησλ: Μεραληθή, Μεραλνινγηθφ Βξγαζηήξην,
Μεραλνινγηθφ ρέδην, Βθθνθθηζηήξηα ΐάκβαθνο θαη Αηαθίλεζε Πξντφληνο,
Γεσξγηθφο Βιθπζηήξαο, Ώξδεχζεηο – ηξαγγίζεηο, Γεσξγηθά Μεραλήκαηα, Μεραλέο
Βζσηεξηθήο
Καχζεο,
Βηδηθά
Γεσξγηθά
Μεραλήκαηα
Κηελνηξνθηθψλ
Βγθαηαζηάζεσλ, πζηήκαηα Ώπηφκαηνπ Βιέγρνπ θαη Βθαξκνγήο ζηα Γεσξγηθά
Μεραλήκαηα, Τπνινγηζκφο Ώγξνηηθψλ Κηηξίσλ θαη Καηαζθεπή Βγθαηαζηάζεσλ,
Μεραλήκαηα Βγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ, Διεθηξνηερλνινγία, Βηδηθά Γεσξγηθά
Μεραλήκαηα Οπσξνθεπεπηηθψλ, Άξδεπζε Γεσξγηθψλ Καιιηεξγεηψλ, Μεραληθή
Ορεκάησλ Ώλσκάισλ Βδαθψλ, Βξγνλνκία Γεσξγηθψλ Μεραλεκάησλ,
Μεηεσξνινγία, Βλέξγεηα θαη Γεσξγία, Βκπνξία Γεσξγηθψλ Μεραλεκάησλ, Ώγξνηηθά
Κηίξηα θαη Καηαζθεπέο, Ώπνζήθεπζε Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, θ.ά.
Καηεχζπλζεο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ: Πνηφηεηα Ώγξνηηθψλ
Πξντφλησλ, ΐηνρεκεία θαη ΐηνηερλνινγία Σξνθίκσλ, Μηθξνβηνινγία Σξνθίκσλ,
Βηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ, Σερλνινγία θαη Πνηφηεηα Πξντφλησλ ηνπ Κξέαηνο,
Αηαζθάιηζε Πνηφηεηαο Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Ώγξνηηθή Σερλννηθνλνκηθή
Ώλάιπζε, Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα Σξνθίκσλ, Μαθξννηθνλνκηθή Ώλάιπζε, Παξαγσγή
θαη Μεηαπνίεζε Φπηηθψλ Πξντφλησλ, Σηκνιφγεζε Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ,
Σερλνινγία θαη Πνηφηεηα Πξντφλησλ Γάιαθηνο, Σερλνινγία θαη Πνηφηεηα
Πξντφλησλ Ώκπέινπ, Ώγξνηηθή Πνιηηηθή, πκπεξηθνξά ησλ Καηαλαισηψλ,
Παξαγσγή ΐηνινγηθψλ Πξντφλησλ, Σνμηθνινγία Σξνθίκσλ, Ώμηνιφγεζε
Βπελδχζεσλ, Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή θαη Ώλάπηπμε ηνπ Ώγξνηηθνχ Υψξνπ,
Σερλνινγία θαη Πνηνηηθφο Έιεγρνο Ληπψλ θαη Βιαίσλ, Σππνπνίεζε θαη πληήξεζε
Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ, θ.ά.
ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζην ΣΒΕ Απηηθήο Βιιάδαο (Ώκαιηάδα) πξνζθέξνληαη νη
θαηεπζχλζεηο: Φπηηθήο Παξαγσγήο, Εστθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο.
ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζην ΣΒΕ Δπείξνπ (Άξηα) πξνζθέξνληαη νη θαηεπζχλζεηο:
Φπηηθήο Παξαγσγήο, Εστθήο Παξαγσγήο θαη Αλζνθνκίαο – Αξρηηεθηνληθήο
Σνπίνπ.
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ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζην ΣΒΕ Κξήηεο (Δξάθιεην) πξνζθέξνληαη νη
θαηεπζχλζεηο: Φπηηθήο Παξαγσγήο, Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη
Αλζνθνκίαο θαη Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ.
ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζην ΣΒΕ Θεζζαινλίθεο πξνζθέξνληαη νη θαηεπζχλζεηο:
Φπηηθήο Παξαγσγήο, Εστθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο.
ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζην ΣΒΕ Πεινπνλλήζνπ (Καιακάηα) πξνζθέξνληαη νη
θαηεπζχλζεηο: Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη
Αλζνθνκίαο.
ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζην ΣΒΕ Θεζζαιίαο (Λάξηζα) πξνζθέξνληαη νη
θαηεπζχλζεηο: Φπηηθήο Παξαγσγήο, Εστθήο Παξαγσγήο, Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
θαη Μεραληθνί Βηνζπζηεκάησλ.
ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζην ΣΒΕ Απηηθήο Μαθεδνλίαο (Φιψξηλα) πξνζθέξνληαη νη
θαηεπζχλζεηο: Φπηηθήο Παξαγσγήο, Εστθήο Παξαγσγήο, Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ
Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Σερλνιφγνπ Γεσπφλνπ Φπηηθήο Παξαγσγήο
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7e231d49cea64cdf9132d7fe4423159b
Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Σερλνιφγνπ Γεσπφλνπ Εσηθήο Παξαγσγήο
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d63f4c67ca5a24c1f83dbd0d31d853b02
Οδεγφο Δπαγγέικαηνο
Σερλνιφγνπ Γεσπνλίαο Γηνίθεζεο Γεσξγηθψλ
Δθκεηαιιεχζεσλ
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d913e797bd1b24b42bc67b4ecf7cc3486

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Κξήηεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ
Βθαξκνζκέλε Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία ζηε Γεσπνλία.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο απφθνηηφο ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ κε θαηεχζπλζε Φπηηθήο
Παξαγσγήο κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο κπνξεί
λα εξγαζηεί: πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ηεο Γεσπνληθήο Βπηζηήκεο θαη
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο, φπσο είλαη, ε θαιιηέξγεηα θπηηθήο
παξαγσγήο, ε δηαθίλεζε, ε εκπνξία, ε ζπληήξεζε, ε ηππνπνίεζε, ε δηαρείξηζε,
γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ε πξνζηαζία ηεο θπηηθήο παξαγσγήο, θαζψο θαη ε
αλαπαξαγσγή (ζπνξνπαξαγσγή, θπηψξηα).
Έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο είηε σο ζηειέρε κνλάδσλ, είηε σο απηφαπαζρνινχκελνη ζε φιν ην θάζκα ηεο θπηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηεο
θαη εηδηθφηεξα ζηα εμήο αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: Ώλάπηπμε θαη θξνληίδα
ησλ πάζεο θχζεσο θπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Παξαγσγή θαη εκπνξία θπηηθνχ
αλαπαξαγσγηθνχ πιηθνχ. Αεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε δελδξνζηνηρηψλ, θήπσλ,
πάξθσλ, θπησξίσλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, ζάκλσλ, δέλδξσλ, πξαζίλνπ νδνπνηίαο,
ριννηαπήησλ γεπέδσλ θαη άιισλ έξγσλ πξαζίλνπ. πγθεληξψζεηο θπηηθψλ πξντφλΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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ησλ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, ηδηψηεο, νξγαληζκνχο ή ζην
Αεκφζην. πκκεηνρή ζε δηελέξγεηα καδηθψλ ςεθαζκψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
θπηνλφζσλ, θαζψο θαη ζπζηεκαηηθψλ απεληνκψζεσλ ή απνιπκάλζεσλ πνπ
δηελεξγνχληαη απφ ην θξάηνο ή απφ νξγαληζκνχο, ζπλεηαηξηζκνχο, θνηλνπξαμίεο ή
ηδηψηεο, ζηε θπηηθή παξαγσγή ή ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζήο ηεο. Βθηηκήζεηο θαη
πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ δηελεξγνχληαη ζε πάζεο θχζεσο δεκηέο ηεο θπηηθήο
παξαγσγήο, ζηηο αιινηψζεηο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θπηηθψλ πξντφλησλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηε δηαηξνθή ησλ αλζξψπσλ ή ησλ δψσλ. Βκπνξία αδξαλψλ πιηθψλ,
ιηπαζκάησλ, νξκνλψλ, βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη γεσξγηθψλ θαξκάθσλ γηα ηελ
αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ παξαγσγή θπηηθψλ πξντφλησλ.
Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ εκπνξίαο ησλ εηδψλ ηνπ εδαθίνπ ή Βθπφλεζε
θαη επίβιεςε ή ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε γεσξγννηθνλνκηθψλ κειεηψλ γηα ηε
δεκηνπξγία ή εθζπγρξνληζκφ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, δειαδή κειεηψλ γηα
δηάθνξα γεσξγνηερληθά έξγα. Πξαγκαηνπνίεζε επηβιέςεσλ θαη επηκεηξήζεσλ ηεο
θαηαζθεπήο έξγσλ πξαζίλνπ. Κάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ
εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη απνδεδεηγκέλα θαιχπηεηαη απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν
ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Μπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχληαμε αγξνηηθψλ,
θηεκαηνινγηθψλ, εδαθνινγηθψλ, ακπεινπξγηθψλ θαη άιισλ ραξηψλ γηα γεσξγηθή
ρξήζε, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ ηερληθψλ.
Ο απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ κε θαηεχζπλζε Εσηθήο
Παξαγσγήο έρεη δηθαίσκα απαζρφιεζεο είηε σο ζηέιερνο κνλάδαο, είηε σο
απηναπαζρνινχκελνο ζε φιν ην θάζκα ηεο δσηθήο παξαγσγήο, θαη αμηνπνηείηαη
εηδηθφηεξα ζηα εμήο αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: Παξαγσγή θηελνηξνθηθψλ
πξντφλησλ θαη αλαπαξαγσγηθψλ δψσλ θαζψο επίζεο θαη εθηξνθή γνπλνθφξσλ δψσλ.
Παξαγσγή θαη ηππνπνίεζε κεηγκάησλ δσνηξνθψλ, ζπκπιεξσκάησλ θαη
ηζνξξνπηζηψλ απηψλ, έιεγρν ησλ κεηγκάησλ δσνηξνθψλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο
θαηαιιειφηεηαο ηνπο, ηεο πνηνηηθήο θαη ζξεπηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηε ζχληαμε
ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ. Βπεμεξγαζία ζπέξκαηνο ησλ δψσλ θαη δηελέξγεηα ηερλεηήο
ζπεξκαηέγρπζεο ζε θέληξν ζπεξκαηνιεςίαο. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία δσαγνξψλ,
ζθαγείσλ, θξεαηαγνξψλ θαη ςπθηηθψλ ελ γέλεη ρψξσλ ελαπνζήθεπζεο ε θαηάςπμεο
θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. Οξγάλσζε αγνξνπσιεζηψλ δψσλ αλαπαξαγσγήο θαη
εξγαζίαο θαη ινηπψλ δψσλ, θαζψο θαη ζκελψλ πηελψλ θαη κειηζζψλ, εθφζνλ ε
αγνξά ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε δάλεηα ε επηδνηείηαη κε θξαηηθά πξνγξάκκαηα.
πγθεληξψζεηο θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ζπλεηαηξηζηηθέο
νξγαλψζεηο, ηδηψηεο, νξγαληζκνχο ε ην δεκφζην. Μαδηθνχο ςεθαζκνχο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε δσνλφζσλ, θαζψο θαη ζπζηεκαηηθέο απνιπκάλζεηο απνζεθεπηηθψλ
ρψξσλ γηα θηελνηξνθηθά πξντφληα, δηελεξγνχκελεο απφ ην θξάηνο, νξγαληζκνχο ε
ηδηψηεο. Βθηηκήζεηο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ δηελεξγνχληαη ζε πάζεο θχζεσο
δεκηέο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο. Βκπνξία θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, θηεληαηξηθψλ
θαξκάθσλ, θηελνηξνθηθψλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκψλ, νξκνλψλ, βηηακηλψλ θαη
ινηπψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ εκπνξίαο ησλ
παξαπάλσ εηδψλ θαζψο θαη εηδηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη γξαθείσλ εηδηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηε Γσνθνκηθή Ώλάπηπμε θαη ηελ Κηελνηξνθηθή
Παξαγσγή. Βθπφλεζε θαη επίβιεςε ή ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ κειεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ή εθζπγρξνληζκφ θηελνηξνθηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ, θηελνηξνθηθψλ έξγσλ φπσο ζθαγείσλ, θξεαηαγνξψλ, πηελαγνξψλ,
απνζεθψλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. Πξαγκαηνπνίεζε επηβιέςεσλ θαη
επηκεηξήζεσλ ηεο θαηαζθεπήο δσνηερληθψλ έξγσλ. Κάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ
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εκθαλίδεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη απνδεδεηγκέλα θαιχπηεηαη απφ ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.
Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ κε θαηεχζπλζε Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο, απαζρνινχληαη, είηε απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο
επηζηήκνλεο: κε ηελ επηζηεκνληθή δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε γεσξγνθηελνηξνθηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ, γεσξγηθψλ νξγαλψζεσλ θαη κνλάδσλ, θαζψο θαη κε ηε δηαθίλεζε,
εκπνξία θαη δηαρείξηζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ, γεσξγηθψλ εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ.
Ώλαιπηηθφηεξα, θαιχπηνπλ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Αηνηθεηηθννηθνλνκηθή
δηαρείξηζε ζην πιαίζην θνξέσλ γεσξγηθήο αλάπηπμεο θαη ζηα πξνγξάκκαηα
ινγηζηηθήο θαη ζηαηηζηηθήο παξαθνινχζεζεο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.
πγθεληξψζεηο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Βθηηκήζεηο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζε
πάζεο θχζεσο δεκίεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. πκκεηνρή ζην
ζψκα Βιεγθηψλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ. Αξαζηεξηφηεηα ζε αγξνηηθέο αζθάιεηεο.
Σήξεζε θαη ελεκέξσζε φισλ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, φπσο θαηαρσξίδνληαη ζε
δηάθνξεο νηθνλνκηθέο πξάμεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, θαζψο θαη ππνγξαθή ησλ
ηζνινγηζκψλ ηνπο. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θάζε είδνπο γξαθείσλ εηδηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ζρεηηθψλ κε ηε γεσξγηθή αλάπηπμε. Βθπφλεζε θαη επίβιεςε ή
ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε γεσξγηθψλ κειεηψλ.
Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ κε θαηεχζπλζε Αλζνθνκίαο –
Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ηφζν ζηελ παξαγσγηθή
αλζνθνκία φζν θαη ηελ θεπνηερλία-αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ. Πην αλαιπηηθά: ζε γξαθεία
αξρηηεθηφλσλ θαη πνιηηηθψλ κεραληθψλ, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε αληηθείκελν
ηηο θαηαζθεπέο θήπσλ θαη έξγσλ πξαζίλνπ, ζε θαηαζηήκαηα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ
θαη εθνδίσλ, σο εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάηεο ζε ζρεηηθά ηκήκαηα ΣΒΕ θαη σο
ζπλεξγάηεο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ θπηηθή παξαγσγή θαη ηελ
παξαγσγηθή αλζνθνκία.
Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ κε θαηεχζπλζε Μεραληθνί
Βηνζπζηεκάησλ απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξνχλ
λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο απαηηήζεηο φινπ ηνπ εχξνπο ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο
αληηθεηκέλνπ, σο ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ή σο απηναπαζρνινχκελνη. Βηδηθφηεξα νη
πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο είλαη ηθαλνί: Να ζρεδηάδνπλ, κειεηνχλ θαη
θαηαζθεπάδνπλ κεραλέο, δηαηάμεηο, ζχλεξγα θαη εξγαιεία θαηεξγαζίαο εδάθνπο,
ζπνξάο θαη θχηεπζεο, ρεκηθψλ θαη ιηπαζκάησλ, ζπγθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη
επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ππνιεηκκάησλ θαη παξαπξντφλησλ. Να
ζρεδηάδνπλ, κειεηνχλ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ θαη ζεξκνθεπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπζηήκαηα αξδεχζεσλ
θαη εγγείσλ βειηηψζεσλ θαζψο θαη φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο ζε φια ηα
ζηάδηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθφξν
αλάπηπμε. Να εθπνλνχλ θαη λα επηβιέπνπλ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπφλεζε
γεσξγνηερληθψλ κειεηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε βηνηερλίαο ή βηνκεραλίαο
γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθφηεηα ηνπ γεσξγηθνχ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ άξδεπζεο θαη ζηξάγγηζεο
αγξψλ. Να πξαγκαηνπνηνχλ επηβιέςεηο θαη επηκεηξήζεηο ζηηο θαηαζθεπέο
πδξαπιηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Γεσξγία.
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Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ κε θαηεχζπλζε Πνηνηηθνχ
Διέγρνπ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ κπνξνχλ λα αζρνινχληαη κε ηε κειέηε, έξεπλα θαη
εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ηεο εκπνξίαο θαη
ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, φπσο είλαη ε νξγάλσζε θαη ε
δηνίθεζε ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε πιεξνθφξεζε ηεο αγνξάο, ε δηαθήκηζε θαη
ε εκπνξία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ε αγξνηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο θαη ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο, ε ζπληήξεζε, ε κεηαπνίεζε, ε ηππνπνίεζε, ν πγεηνλνκηθφο θαη
πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Οη παξαπάλσ πηπρηνχρνη έρνπλ
δηθαίσκα απαζρφιεζεο ζε φιν ην θάζκα ηεο νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο
ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα θαζψο θαη κε ηελ εκπνξία
θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ αγξνηηθψλ. πσο: ε αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη
επηρεηξήζεηο, γηα ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ
κεζφδσλ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ εκπνξία ησλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ
πξντφλησλ παξαγφκελα κε ζπκβαηηθέο ή βηνινγηθέο κεζφδνπο. ε επηρεηξήζεηο
εηζαγσγηθνχ-εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ γηα ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ
έξεπλαο ηεο αγνξάο, ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
θαηαλαισηψλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, ηηο ζηξαηεγηθέο
ηηκψλ θαζψο θαη ηε δηαθήκηζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.

ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΔ
ΣΒΕ ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΔ
ΣΒΕ ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ
Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο Σερλνινγηψλ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
Σ.Β θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ επηζηεκψλ Πεξηβάιινληνο. Σν ηκήκα
αζρνιείηαη ηφζν κε ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο φζν θαη κε ηηο
επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο ζηα παξαθάησ πεδία: α). Σερλνινγία θαη
Έιεγρνο Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο θαη β). Πξνζηαζία θαη Αηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο
1. Σκήκα Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο Σ.Β. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Σερλνινγηψλ
Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ενλίσλ Νήζσλ. Πιαηεία Ώλδξέα Κάιβνπ 2 Zάθπλζνο.
web site: http://envi.teiion.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώξρέο Βπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο, Γεληθή Υεκεία, Ώξρέο
Οηθνινγίαο,
Μεζνγεηαθά
Οηθνζπζηήκαηα,
Μεραληθή
Πεξηβάιινληνο,
Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία, Αηαρείξηζε Άγξηαο Παλίδαο, ΐάζεηο Πεξηβαιινληηθψλ
Αεδνκέλσλ, Τδξνινγία – Αηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ, Γεσγξαθηθά πζηήκαηα
Πιεξνθνξηψλ & Σειεπηζθφπεζε, Ρεπζηνκεραληθή Πεξηβάιινληνο, Πεξηβαιινληηθή
Πνιηηηθή θαη Ννκνζεζία, Ρχπαλζε Τδάησλ & Βδάθνπο, Πεξηβαιινληηθή
ΐηνινγία/Μηθξνβηνινγία, Οηθνινγία Σνπίνπ, Ώέξηα Ρχπαλζε – Σερλνινγία
Βπεμεξγαζίαο Ώέξησλ Ρχπσλ, Οηθνινγία Πιεζπζκψλ – ΐηνπνηθηιφηεηα, Σερλνινγία
Βπεμεξγαζίαο ηεξεψλ Ώπνβιήησλ, Ώλαλεψζηκεο Πεγέο Βλέξγεηαο, Μεηεσξνινγία –
Κιηκαηνινγία, Σερλνινγία Βπεμεξγαζίαο ΐηνκεραληθψλ & Βπηθίλδπλσλ Ώπνβιήησλ,
Αηαρείξηζε Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ,
Μέζνδνη Παξαθνινχζεζεο Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο, ΐηψζηκε Ώλάπηπμε, θ.ά.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο πηπρηνχρνο απνθηά ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξεί λα δηεθπεξαηψλεη πνηνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηα
αθφινπζα: Ώλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε εθπφλεζεο, αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο
κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο.
Ώλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο κε
αλάπηπμε, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ θαη ξχπσλ.
Ώλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ
πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ. Ώλαιακβάλνπλ ηε κειέηε, εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία
ζπζηεκάησλ ζπιινγήο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ. ρεδηάδνπλ ηελ
αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο πδάησλ.
Αξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, αγσγή, ελεκέξσζε θαη
επηθνηλσλία, θ.ά.

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ
Σ.Β.Ε. ΏΘΔΝΏ
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΏΝΧΣΏΣΔ ΥΟΛΔ ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ
θνπφο ηεο θαηεχζπλζεο Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ είλαη ε παξνρή
παηδαγσγηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο ηεο παξάιιεια κε ηηο ηερλνινγηθέο
γλψζεηο ηεο Διεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ.
1. Σκήκα Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βθπαηδεπηηθψλ
Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Δθπαηδεπηηθψλ
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ. Ώλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο
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Βθπαίδεπζεο. Ν. Δξάθιεην Ώηηηθήο 14121. web site: http://www.aspete.gr/ θαη
http://elecengedu.aspete.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα)
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Σερλνινγηθά καζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Διεθηξνηερλία, Διεθηξνρεκεία – Σερλνινγία Τιηθψλ, Σερληθή Ννκνζεζία – Ώζθάιεηα
Βξγαζίαο, Διεθηξνληθά, Διεθηξηθέο Μεηξήζεηο, ΐαζηθέο Ώξρέο ρεδίαζεο,
Διεθηξηθέο Μεραλέο, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Σερλνινγία – Κνηλσλία &
Πεξηβάιινλ, Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία, πζηήκαηα Ώπηνκάηνπ Βιέγρνπ, Φεθηαθά
πζηήκαηα, Διεθηξηθέο & Διεθηξνληθέο Καηαζθεπέο, Αηαρείξηζε Οιηθήο Πνηφηεηαο
– Σππνπνίεζε, Αηνίθεζε Σερληθψλ Έξγσλ – Βπηρεηξεζηαθέο Βπηθνηλσλίεο,
Διεθηξνληθά Εζρχνο, Μηθξνυπνινγηζηέο, Διεθηξνινγία Ορεκάησλ, Κηλεηήξηεο
Μεραλέο, Διεθηξηθέο Βγθαηαζηάζεηο – Διεθηξνινγηθφ ρέδην, ρεδίαζε – Ώλάιπζε
Διεθηξηθψλ Κπθισκάησλ κε ρξήζε Δ/Τ, Διεθηξηθά Κηλεηήξηα πζηήκαηα, ηνηρεία
Οηθνλνκίαο, Διεθηξνηερληθέο Βθαξκνγέο, Θεσξία εκάησλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ,
Σερλνινγία Μεηξήζεσλ, Σερλνινγία Τςειψλ Σάζεσλ, ΐηνκεραληθά Διεθηξνληθά,
Μειέηε Διεθηξνκεραλνινγηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ κε Δ/Τ, Διεθηξηθέο –
Διεθηξνληθέο Καηαζθεπέο, PLC Ώπηνκαηηζκνί, πζηήκαηα Βπηθνηλσληψλ θαη
Μεηάδνζεο Αεδνκέλσλ, ΐηνκεραληθφ ρέδην, Αηαρείξηζε Διεθηξηθήο ΒλέξγεηαοΉπηεο Μνξθέο Βλέξγεηαο, θ.ά. Παηδαγσγηθά καζήκαηα : Παηδαγσγηθή &
Φηινζνθία ηεο Παηδείαο, Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία, Βθπαηδεπηηθή Φπρνινγία,
Βθπαηδεπηηθή Ώμηνιφγεζε, Παηδαγσγηθέο Βθαξκνγέο Δ/Τ, Αηδαθηηθή Μεζνδνινγία,
πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία & Πξνζαλαηνιηζκφο, Οξγάλσζε – Αηνίθεζε &
Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο, Αηδαθηηθή Μαζεκάησλ Βηδηθφηεηαο, Βθπαηδεπηηθή
Σερλνινγία κε Πνιπκέζα, Μεζνδνινγία Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Πξαθηηθή Άζθεζε
Αηδαζθαιίαο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ – Οη πνπδέο ζηελ ΑΠΑΗΣΔ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201314)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dda4c4aeabbdf422fa645940183f1e22c

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ ρνιή θαη ην ηκήκα Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βθπαηδεπηηθψλ
Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α).
Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο β). Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο γ). Αηδαθηηθή
ζηηο θπζηθέο Βπηζηήκεο, ζηε Πιεξνθνξηθή θαη ηελ Τπνινγηζηηθή Βπηζηήκε, ηα
Μαζεκαηηθά θαη ηελ Βπηζηήκε ησλ Μεραληθψλ δ). πνπδέο ζηελ Βθπαίδεπζε M.A.
in Education.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ κπνξνχλ λα
εξγαζηνχλ: σο εθπαηδεπηηθνί ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε (Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα), σο εθπαηδεπηέο
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ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ ζε δνκέο θαηάξηηζεο (κε ηππηθή εθπαίδεπζε: ΕΒΚ, ΒΚ,
ΑΒ, ΚΑΜ) θαζψο επίζεο σο Ζιεθηξνιφγνη Μεραληθνί Σ.Δ.,
Σν ηκήκα επίζεο ζηνρεχεη λα θαηαζηήζεη ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ηθαλνχο λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σερλνιφγνπ Διεθηξνιφγνπ
Μεραληθνχ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο ζηνρεχνπλ κε ηηο
ζπνπδέο ηνπο λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζε: Βθπφλεζε
ηερληθψλ/νηθνλνκηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ εθαξκνγήο, ηερληθή ππνζηήξημε θαη
ζπληήξεζε, ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αλαθνξηθά
κε: ζπζηήκαηα ειεθηξηζκνχ, ζπζηήκαηα ειεθηξνκεραληθήο κεηαηξνπήο ελέξγεηαο,
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, κεηξήζεηο θαη απηνκαηηζκνχο, ειεθηξηθά-ειεθηξνληθά
θπθιψκαηα θαη θαηαζθεπέο, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ππνινγηζηέο, ζπζηήκαηα
επηθνηλσληψλ, ηερλνινγία πιηθψλ θαζψο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο φπσο αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο θαη απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα ειεθηξηζκνχ, νπην-ειεθηξνληθή θαη
ζπζηήκαηα ιέηδεξ, κηθξνειεθηξνληθή, κεραηξνληθή θαη ηερλνινγίεο πεξηβάιινληνο.
Βθαξκνγή πξνηχπσλ, θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ ζηε κειέηε θαη ζρεδίαζε
εγθαηαζηάζεσλ, ζπζηεκάησλ θαη πξντφλησλ θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ
ζπζηεκάησλ. ρεδηαζκφ/πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθαξκνζκέλεο θαη ηερλνινγηθήο
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο. Μειέηε,
ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε πξσηνηχπσλ ειεθηξηθψλ-ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ.
Αηδαθηηθή ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο. Ώζθάιεηα ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο.

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΏΝΧΣΏΣΔ ΥΟΛΔ ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ
θνπφο ηεο θαηεχζπλζεο Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ είλαη ε παξνρή
παηδαγσγηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο ηεο παξάιιεια κε ηηο ηερλνινγηθέο
γλψζεηο ηεο Διεθηξνληθνχ Μεραληθνχ.
1. Σκήκα Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βθπαηδεπηηθψλ
Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Δθπαηδεπηηθψλ
Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ. Ώλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο
Βθπαίδεπζεο. Ν. Δξάθιεην Ώηηηθήο 14121. web site: http://www.aspete.gr/ θαη
http://elecengedu.aspete.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Σερλνινγηθά καζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή,
Διεθηξνληθή Φπζηθή, Διεθηξνληθά, Πξνγξακκαηηζκφο, Θεσξία Πηζαλνηήησλ θαη
ηαηηζηηθή, CAD θαη Διεθηξνληθή Καηαζθεπή, Διεθηξνηερλία, Φεθηαθά
Κπθιψκαηα, Οπηνειεθηξνληθή, Θεσξία Κπθισκάησλ, Μηθξνυπνινγηζηέο,
Διεθηξνληθέο Μεηξήζεηο, Κεξαίεο θαη Γξακκέο Μεηαθνξάο, Σειεπηθνηλσλίεο,
Ραληάξ θαη Ανξπθνξηθά πζηήκαηα, Ώξρηηεθηνληθή Δ/Τ, Οπηηθέο Βπηθνηλσλίεο,
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Σερλνινγίεο Μέζσλ Μαδηθήο Βπηθνηλσλίαο, πζηήκαηα Ώπηνκάηνπ Βιέγρνπ,
Φεθηαθά πζηήκαηα Βιέγρνπ, Διεθηξνληθά Εζρχνο, ΐηνκεραληθνί Ώπηνκαηηζκνί,
Οξγάλσζε
θαη
Αηνίθεζε
Βπηρεηξήζεσλ,
Αενληνινγία
Βπαγγέικαηνο,
Βπηρεηξεκαηηθφηεηα, θ.ά. Παηδαγσγηθά καζήκαηα: Παηδαγσγηθή & Φηινζνθία ηεο
Παηδείαο, Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία, Βθπαηδεπηηθή Φπρνινγία, Βθπαηδεπηηθή
Ώμηνιφγεζε, Παηδαγσγηθέο Βθαξκνγέο Δ/Τ, Αηδαθηηθή Μεζνδνινγία,
πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία & Πξνζαλαηνιηζκφο, Οξγάλσζε – Αηνίθεζε &
Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο, Αηδαθηηθή Μαζεκάησλ Βηδηθφηεηαο, Βθπαηδεπηηθή
Σερλνινγία κε Πνιπκέζα, Μεζνδνινγία Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Πξαθηηθή Άζθεζε
Αηδαζθαιίαο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ – Οη πνπδέο ζηελ ΑΠΑΗΣΔ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201314)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dda4c4aeabbdf422fa645940183f1e22c

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ ρνιή θαη ην ηκήκα Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βθπαηδεπηηθψλ
Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Βπηζηήκεο
ηεο Ώγσγήο β). Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο γ). Αηδαθηηθή ζηηο θπζηθέο
Βπηζηήκεο, ηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηελ Τπνινγηζηηθή Βπηζηήκε, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ
Βπηζηήκε ησλ Μεραληθψλ δ). πνπδέο ζηελ Βθπαίδεπζε M.A. in Education.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ κπνξνχλ
λα εξγαζηνχλ: σο εθπαηδεπηηθνί ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε (Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα) σο εθπαηδεπηέο
ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ ζε δνκέο θαηάξηηζεο (κε ηππηθή εθπαίδεπζε : ΕΒΚ, ΒΚ,
ΑΒ, ΚΑΜ) θαζψο επίζεο σο Ζιεθηξνληθνί Μεραληθνί Σ.Δ.,
Βπηπιένλ, νη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ
κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη κε
ηελ κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο
ηνκείο ηεο ειεθηξνληθήο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Βηδηθφηεξα
απαζρνινχληαη: ε βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο
αληηθείκελν ηελ παξαγσγή ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ, δηαηάμεσλ, ζπζθεπψλ θαη
ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο
απηέο θαη πξνο ηξίηνπο. Έρνπλ δηθαίσκα εθπφλεζεο κειέηεο, επίβιεςεο, θαηαζθεπήο,
ζπλαξκνιφγεζεο, ζπληήξεζεο εγθαηάζηαζεο, ρεηξηζκψλ, ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο θαη
κεηαηξνπήο ειεθηξνληθνχ ζηνηρείνπ, δηαηάμεσο ζπζθεπήο θαη ζπζηεκάησλ ησλ
ηνκέσλ: ηειεπηθνηλσληψλ, νπηηθναθνπζηηθψλ, ξαδηνηειεφξαζεο, πξνζηαζίαο θαη
ππξαζθάιεηαο, νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειεθηξνληθψλ ηζρχνο θαζψο επίζεο απηνκάηνπ
ειέγρνπ. Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Εαηξηθψλ Οξγάλσλ ζε ζπλεξγαζία κε
ηερληθνχο ησλ αληηζηνίρσλ εηδηθνηήησλ. Σα παξαπάλσ δηθαηψκαηα αζθνχληαη είηε ηα
ζπζηήκαηα απηά είλαη ακηγή ειεθηξνληθά είηε κηθηά κε ειεθηξνινγηθή,
κεραλνινγηθά σο πξνο ην ειεθηξνληθφ κέξνο απηψλ. Εδξχνπλ θαη δηεπζχλνπλ
ειεθηξνληθά εξγαζηήξηα. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο εμειίζζνληαη κέζα ζηε
δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ηεξαξρία ηε ζρεηηθή κε ηνπο ηνκείο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Οη
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πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηηο ζέζεηο ππεπζχλσλ ζηειερψλ ζηηο
βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θαη γεληθά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία
πνπ ηζρχεη θάζε θνξά γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Οη πηπρηνχρνη ηνπ
Σκήκαηνο αζθνχλ θάζε άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζην
αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ζχκθσλα κε ηηο
ξπζκίζεηο ηεο θάζε θνξά ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο
απαζρνινχληαη ζηελ εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία
θαη ζηελ έξεπλα ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο πάλσ ζε ζέκαηα εμέιημεο ηεο
ειεθηξνληθήο επηζηήκεο θαη εθαξκνγήο ησλ πνξηζκάησλ ηεο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ
Σκήκαηνο έρνπλ δηθαίσκα λα ελεξγνχλ κφλνη ηνπο ή ζαλ κέιε επηηξνπψλ εθηηκήζεηο
θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζε δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία ζε
ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο, ζπζθεπέο, ζπζηήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο, αμηνιφγεζε
πξνζθνξψλ θάζε θχζεο ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ειέγρνπο ζε αληίζηνηρεο
βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο.

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΏΝΧΣΏΣΔ ΥΟΛΔ ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο Βθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ είλαη ε παξνρή
παηδαγσγηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο ηεο παξάιιεια κε ηηο ηερλνινγηθέο
γλψζεηο ηεο Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ.
1. Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ. Ώλψηαηε ρνιή
Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο. Ν. Δξάθιεην Ώηηηθήο 14121.
web site: http://www.aspete.gr/ θαη http://mechanical.aspete.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε 10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Σερλνινγηθά καζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Σερληθή Μεραληθή,
Φπζηθή, Μεραλνινγηθφ ρέδην, Υεκηθή Σερλνινγία, Βηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή,
Ώληνρή ησλ Τιηθψλ, Ανκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Βθαξκνζκέλε
Θεξκνδπλακηθή, Μεραλνινγηθφ Βξγαζηήξην, Βθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή, Μεραληθή
Ρεπζηψλ, Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, ηνηρεία Διεθηξνηερλίαο & Διεθηξνληθήο,
Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία, Σερλνινγία Θέξκαλζεο, ρεδίαζε κε Δ/Τ, ηνηρεία
Μεραλψλ, Βηδηθέο Μεραλνινγηθέο Βγθαηαζηάζεηο, Καηεξγαζίεο (πκβαηηθέο / Με
πκβαηηθέο) – Βξγαιεηνκεραλέο, ΐηνκεραληθά πζηήκαηα Κίλεζεο, Μεραληθή
Ορεκάησλ, Πξαγκαηνγλσκνζχλεο, Μεραληθή Ώεξνζθαθψλ, ΐηνκεραληθφο Έιεγρνο
& Ώπηνκαηηζκνί, Ώηκνιέβεηεο & Ώηκνζηξφβηινη-Ώεξηνζηξφβηινη, Βλεξγεηαθή
Αηαρείξηζε Ώλαλεψζηκσλ Πφξσλ, ρεδηαζκφο θαη Τπνινγηζκφο ΜΒΚ, ρεδηαζκφο
Καηαζθεπψλ, Ώπηνκαηηζκφο & Πξνγξακκαηηζκφο Βξγαιεηνκεραλψλ, Ώλπςσηηθέο
θαη Μεηαθνξηθέο Μεραλέο, Φχμε-Κιηκαηηζκφο-Ώεξηζκφο, Σερληθφ-Οηθνλνκηθή
Ώλάιπζε & Πξνγξακκαηηζκφο Έξγσλ, Ώληηξξππαληηθή Σερλνινγία, Βλεξγεηαθφο
Έιεγρνο – Βπηζεψξεζε Κηηξίσλ, Σερλνινγία Καπζίκσλ- πζηήκαηα Καχζεο,
Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο, πζηήκαηα Βπθπνχο Βιέγρνπ & Ρνκπνηηθή, θ.ά.
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Παηδαγσγηθά καζήκαηα: Παηδαγσγηθή & Φηινζνθία ηεο Παηδείαο, Ώλαπηπμηαθή
Φπρνινγία, Βθπαηδεπηηθή Φπρνινγία, Βθπαηδεπηηθή Ώμηνιφγεζε, Παηδαγσγηθέο
Βθαξκνγέο Δ/Τ, Αηδαθηηθή Μεζνδνινγία, πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία &
Πξνζαλαηνιηζκφο, Οξγάλσζε – Αηνίθεζε & Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο,
Αηδαθηηθή Μαζεκάησλ Βηδηθφηεηαο, Βθπαηδεπηηθή Σερλνινγία κε Πνιπκέζα,
Μεζνδνινγία Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Πξαθηηθή Άζθεζε Αηδαζθαιίαο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ – Οη πνπδέο ζηελ ΑΠΑΗΣΔ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201314)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dda4c4aeabbdf422fa645940183f1e22c

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ ρνιή θαη ην ηκήκα Βθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). χγρξνλεο Μέζνδνη ρεδηαζκνχ θαη Ώλάιπζεο Μεραλνινγηθψλ
Καηαζθεπψλ β). Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο γ). Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο δ).
Αηδαθηηθή ζηηο θπζηθέο Βπηζηήκεο, ζηε Πιεξνθνξηθή θαη ηελ Τπνινγηζηηθή Βπηζηήκε, ηα
Μαζεκαηηθά θαη ηελ Βπηζηήκε ησλ Μεραληθψλ ε). πνπδέο ζηελ Βθπαίδεπζε M.A. in
Education.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Βθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ κπνξνχλ λα
εξγαζηνχλ: σο εθπαηδεπηηθνί ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε (Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα), σο εθπαηδεπηέο
ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ ζε δνκέο θαηάξηηζεο (κε ηππηθή εθπαίδεπζε : ΕΒΚ, ΒΚ,
ΑΒ, ΚΑΜ) θαζψο επίζεο σο Μεραλνιφγνη Μεραληθνί Σ.Δ.,
Οη Μεραλνιφγνη Μεραληθνί Σ.Β. δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα επξχηαην πεδίν
επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο, πνπ εθηείλεηαη πξαθηηθά ζε φιε ηελ ειιεληθή αγνξά,
φπσο: Αεκφζηνο Σνκέαο θαη Ο.Σ.Ώ., Εδησηηθφο ηνκέαο., Πξνζσπηθέο Βπηρεηξήζεηο
(ειεχζεξν επάγγεικα)Βπηζεκαίλεηαη φηη νη Μεραλνιφγνη Μεραληθνί Σ.Β, παξφηη
παξαδνζηαθή εηδηθφηεηα, έρνπλ γεληθά πςειά πνζνζηά απνξξφθεζεο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη απαζρνινχληαη θπξίσο ζε θιάδνπο φπσο ν θαηαζθεπαζηηθφο
θαη ν ελεξγεηαθφο, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δείμεη κεγάιν δπλακηζκφ.
Βηδηθφηεξα, ηα πεδία απαζρφιεζεο ηεο εηδηθφηεηαο απηήο αλαιχνληαη σο εμήο: 1.
ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΏ: Παξαγσγή. Έιεγρνο Πνηφηεηαο. Βθαξκνγή Πξνηχπσλ Αηαζθάιηζεο
Πνηφηεηαο, Πεξηβάιινληνο (πζηήκαηα ISO 9000, 14000 θιπ). πληήξεζε. Μειέηεο
Παξαγσγήο θαη ρεδηαζκνχ Πξντφλησλ. Αηαρείξηζε Βλέξγεηαο. Βθνδηαζηηθή
(Logistics). Πξνκήζεηεο – Αηαρείξηζε Ώπνζεκάησλ Πξψησλ Τιψλ. Πσιήζεηο.2.
ΒΜΠΟΡΕΟ: Σερληθέο Πσιήζεηο. Πξνψζεζε θαη Πξνβνιή Πξντφλησλ. 3. ΜΒΛΒΣΒ:
Μειέηεο Μεραλνινγηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ. Οηθνλνκνηερληθέο κειέηεο. Μειέηεο
Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ. Μειέηεο Βπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (Ώζθάιεηαο).
Βλεξγεηαθέο Μειέηεο. Μειέηεο Φπζηθνχ Ώεξίνπ. 4. ΣΒΥΝΕΚΟ ΏΦΏΛΒΕΏ: Χο
Βιεχζεξνο Βπαγγεικαηίαο. Χο Τπάιιεινο Βπηρείξεζεο. Χο Τπάιιεινο Βηαηξείαο
Βμσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο. 5. ΤΝΣΔΡΔΔ ΚΣΕΡΕΏΚΧΝ
ΒΓΚΏΣΏΣΏΒΧΝ: πληήξεζε ζπζηεκάησλ Θέξκαλζεο, Φχμεο, Ώεξηζκνχ θαη
Κιηκαηηζκνχ. Βπίβιεςε πζηεκάησλ Βλεξγεηαθήο Αηαρείξηζεο Κηηξίσλ. πληήξεζε
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ/εγθαηαζηάζεσλ (πρ. Ώλειθπζηήξσλ, γελλεηξηψλ,
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δηθηχσλ πεπηεζκέλνπ αέξα θαη αεξίσλ θιπ.). 6. ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΒ
ΒΦΏΡΜΟΓΒ: ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ
αληηξξχπαλζεο. ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ (βηνινγηθφο θαζαξηζκφο). ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία άιισλ
έξγσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. 7. ΦΤΕΚΟ ΏΒΡΕΟ: Καηαζθεπή πληήξεζε θαη
Λεηηνπξγία Αηθηχσλ. Βκπνξία ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ. 8. ΒΦΟΑΕΏΣΕΚΔ,
ΜΒΣΏΦΟΡΒ
(LOGISTICS,
TRANSPORTATION)
9.
ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ,
ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ ΒΡΒΤΝΏ & ΏΝΏΠΣΤΞΔ. 10. ΒΝΒΡΓΒΕΏ: Βλεξγεηαθά έξγα.
Βμνηθνλφκεζε Βλέξγεηαο. Βλεξγεηαθή Βπηζεψξεζε. Βκπνξία ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ.
11. ΚΏΣΏΚΒΤΏΣΕΚΟ ΚΛΏΑΟ: Αεκφζηα Έξγα. Εδησηηθά Έξγα. 12.
ΣΒΥΝΕΚΟ ΤΜΐΟΤΛΟ.

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΏΝΧΣΏΣΔ ΥΟΛΔ ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο Βθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ είλαη ε παξνρή
παηδαγσγηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο ηεο παξάιιεια κε ηηο ηερλνινγηθέο
γλψζεηο ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ.
1. Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Ώλψηαηε ρνιή
Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο. Ν. Δξάθιεην Ώηηηθήο 14121.
web site: http://www.aspete.gr/ θαη http://civil.aspete.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Σερλνινγηθά καζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Ώξρηηεθηνληθφο
ρεδηαζκφο, Βηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή & ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ, Φπζηθή,
ηαηηθή, Βθαξκνζκέλε Γεσινγία, Ανκηθά Τιηθά, Ώληνρή Τιηθψλ, Κπθινθνξηαθή
Σερληθή, Οηθνδνκηθφο ρεδηαζκφο, Σνπνγξαθία, Βδαθνκεραληθή, Μεηαιιηθέο
Καηαζθεπέο, Οπιηζκέλν θπξφδεκα, Οδνπνηία, Απλακηθή ησλ Καηαζθεπψλ,
Ώληηζεηζκηθέο Καηαζθεπέο, Οξγάλσζε Βξγνηαμίνπ & Αηαρείξηζε Σερληθψλ Έξγσλ,
Θεκειηψζεηο, Οδνζηξψκαηα, Αηαρείξηζε Τδάηηλσλ Πφξσλ & Βλεξγεηαθψλ
Αηαζεζίκσλ, Πξνεληεηακέλν θπξφδεκα & Βηδηθά Θέκαηα θπξνδέκαηνο, θ.ά.
Παηδαγσγηθά καζήκαηα: Παηδαγσγηθή & Φηινζνθία ηεο Παηδείαο, Ώλαπηπμηαθή
Φπρνινγία, Βθπαηδεπηηθή Φπρνινγία, Βθπαηδεπηηθή Ώμηνιφγεζε, Παηδαγσγηθέο
Βθαξκνγέο Δ/Τ, Αηδαθηηθή Μεζνδνινγία, πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία &
Πξνζαλαηνιηζκφο, Οξγάλσζε – Αηνίθεζε & Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο,
Αηδαθηηθή Μαζεκάησλ Βηδηθφηεηαο, Βθπαηδεπηηθή Σερλνινγία κε Πνιπκέζα,
Μεζνδνινγία Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Πξαθηηθή Άζθεζε Αηδαζθαιίαο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ – Οη πνπδέο ζηελ ΑΠΑΗΣΔ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201314)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dda4c4aeabbdf422fa645940183f1e22c
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ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ ρνιή θαη ην ηκήκα Βθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Βθαξκνζκέλε Τπνινγηζηηθή Ανκηθή Μεραληθή β). Ώλαβάζκηζε
Κηηξίσλ γ). Σερλνινγίεο Αηαρείξηζεο Τδάησλ, Ήπησλ Μνξθψλ Βλέξγεηαο θαη
Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο δ). Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο ε). Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε ηεο
Βθπαίδεπζεο ζη). Αηδαθηηθή ζηηο θπζηθέο Βπηζηήκεο, ζηε Πιεξνθνξηθή θαη ηελ
Τπνινγηζηηθή Βπηζηήκε, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ Βπηζηήκε ησλ Μεραληθψλ ζ). πνπδέο
ζηελ Βθπαίδεπζε M.A. in Education.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Βθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ κπνξνχλ λα
εξγαζηνχλ: σο εθπαηδεπηηθνί ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε (Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα), σο εθπαηδεπηέο
ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ ζε δνκέο θαηάξηηζεο (κε ηππηθή εθπαίδεπζε: ΕΒΚ, ΒΚ,
ΑΒ, ΚΑΜ) θαζψο επίζεο σο Πνιηηηθνί Μεραληθνί Σ.Δ.,
Γεληθά νη πηπρηνχρνη Πνιηηηθνί Μεραληθνί ΣΒ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ κε επάξθεηα
νπνηεζδήπνηε επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είηε απηέο θαζηεξψζεθαλ ζεζκηθά απφ
ηελ Πνιηηεία σο θαιχπηνπζεο ηηο σθειηκηζηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο φπσο ηνπ
κειεηεηή, επηβιέπνληα θαη θαηαζθεπαζηή ζε θαηαζθεπέο, επηζθεπέο, βειηηψζεηο,
αλαζηειψζεηο θαη θαηεδαθίζεηο, είηε απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηε δήηεζε απφ ην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ φπσο, ελδεηθηηθά, ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο, δηαρείξηζεο,
δηάζεζεο, νηθνδνκηθψλ κεραλεκάησλ, πιηθψλ, νηθνδνκψλ θαη ηερλνγλσζίαο.
Μπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ζε ηερληθέο εηαηξείεο, ζε ηδησηηθέο ηερληθέο
θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηερληθά γξαθεία, ππεξεζίεο ππνπξγείσλ,
νξγαληζκψλ, ζηελ λνκαξρηαθή θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θαη ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα
επηρείξεζε πνπ δηαηεξεί γξαθείν ηερληθήο ππεξεζίαο, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
Βπίζεο, πέληε ρξφληα κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ
εξγνιάβνη δεκνζίσλ έξγσλ.
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3ν ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ
ΒΠΕΣΔΜΒ ΤΓΒΕΏ & ΓΧΔ
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ρνιέο & ηκήκαηα 3ν Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ
Μεζνδνινγίαο, Εζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο Βπηζηήκεο (Ώζήλα)
(θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )

Παλεπηζηήκηα
ν

Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο (Οξεζηηάδα) (θ΄ 2 )

Μνξηαθήο ΐηνινγίαο & Γελεηηθήο (Ώιεμαλδξνχπνιε)

Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Ώλάπηπμεο (Ώζήλα) (θ΄ 2ν)

Μνπζηθήο Βπηζηήκεο & Σέρλεο (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )
ν

Ώμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ & Γεσξγηθήο Μεραληθήο (Ώζήλα) (θ΄2 )
ν

ΐηνινγίαο (Ώζήλα) (θ΄ 2 )

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Ώζήλα) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )
Μνπζηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )

ν

ΐηνινγίαο (Δξάθιεην) (θ΄ 2 )

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Κέξθπξα) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )

ΐηνινγίαο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 2ν)

Ννζειεπηηθήο (Ώζήλα)

ν

Ννζειεπηηθήο (πάξηε)

ΐηνινγίαο (Πάηξα) (θ΄ 2 )
ΐηνινγηθψλ Βθαξκνγψλ & Σερλνινγηψλ (Εσάλληλα) (θ΄ 2 )

Οδνληηαηξηθήο (Ώζήλα)

ΐηνηερλνινγίαο (Ώζήλα) (θ΄ 2ν)

Οδνληηαηξηθήο (Θεζζαινλίθε)

ν

Πιεξνθνξηθήο κε Βθαξκνγέο ζηε ΐηνταηξηθή (Λακία) (θ΄ 2ν )

ΐηνρεκείαο & ΐηνηερλνινγίαο (Λάξηζα) (θ΄ 2ν)

Σερλψλ Ήρνπ & Βηθφλαο (Κέξθπξα) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )

Γεσπνλίαο (Θεζζαινλίθε) (θ΄ 2ν)

Φαξκαθεπηηθήο (Ώζήλα)

Γεσπνλίαο, Ερζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο (ΐφινο) (θ΄ 2ν)

Φαξκαθεπηηθήο (Θεζζαινλίθε)
Γεσπνλίαο, Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Ώγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο (ΐφινο) (θ΄
Φαξκαθεπηηθήο (Πάηξα)
2ν)
ηξαηησηηθέο ρνιέο

Αηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ (Ώγξίλην) (θ΄ 2ν)

Ώμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο (ΏΝ)

Βπηζηήκεο Αηαηηνινγίαο & Αηαηξνθήο (Ώζήλα)

Εαηξηθφ (Ώ) Θεζζαινλίθε

Βπηζηήκεο Γσηθήο Παξαγσγήο & Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Ώζήλα)

Κηεληαηξηθφ (Ώ) Θεζζαινλίθε

Βπηζηήκεο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο (Λήκλνο)

Οδνληηαηξηθφ (Ώ) Θεζζαινλίθε

Βπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο ηνπ Ώλζξψπνπ (Ώζήλα) (θ΄ 2ν)

Φαξκαθεπηηθφ (Ώ) Θεζζαινλίθε

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Ώζήλα) (θ΄ 1ν,2ν,4ν,5ν )

Σ.Δ.Η.

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Θεζ/λίθε) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν )
ν

ν

ν

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Κνκνηελή) (θ΄1 ,2 ,4 ,5
ν

ν

ν

ν

ν

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (έξξεο) (θ΄1 ,2 ,4 ,5 )

Ώηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο (Ώζήλα)
Ώηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)
Αεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο (Ώζήλα) – Αεκφζηαο Τγείαο

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Σξίθαια) (θ΄1 ,2 ,4 ,5 )

Αεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο (Ώζήλα) – Κνηλνηηθήο Τγείαο

Βπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο (Ώζήλα) (θ΄2ν )

Αηαηξνθήο & Αηαηηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)

ν

ν

ν

ν

Αηαηξνθήο & Αηαηηνινγίαο (Καξδίηζα)

Εαηξηθήο (Ώζήλα)

Αηαηξνθήο & Αηαηηνινγίαο (εηεία)

Εαηξηθήο (Ώιεμαλδξνχπνιε)

Βξγνζεξαπείαο (Ώζήλα)

Εαηξηθήο (Δξάθιεην)

Εαηξηθψλ Βξγαζηεξίσλ (Ώζήλα)

Εαηξηθήο (Θεζζαινλίθε)

Εαηξηθψλ Βξγαζηεξίσλ (Θεζζαινλίθε)

Εαηξηθήο (Εσάλληλα)

Εαηξηθψλ Βξγαζηεξίσλ (Λάξηζα)

Εαηξηθήο (Λάξηζα)

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) (θ΄1ν,2ν,4ν,5ν)

Εαηξηθήο (Πάηξα)

Λνγνζεξαπείαο (Εσάλληλα)
ν

ν

ν

ν

Κηλεκαηνγξάθνπ (Θεζζαινλίθε) (θ΄1 ,2 ,4 ,5 )

Λνγνζεξαπείαο (Πάηξα)

Κηεληαηξηθήο (Θεζζαινλίθε)

Μαηεπηηθήο (Ώζήλα)

Κηεληαηξηθήο (Καξδίηζα)

Μαηεπηηθήο (Θεζζαινλίθε)

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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Ννζειεπηηθήο (Ώζήλα)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Άξηα) (θ΄2ν)
Ννζειεπηηθήο (Αηδπκφηεηρν)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Δξάθιεην) (θ΄2ν)

Ννζειεπηηθήο (Δξάθιεην)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄2ν)

Ννζειεπηηθήο (Θεζζαινλίθε)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Καιακάηα) (θ΄2ν)

Ννζειεπηηθήο (Εσάλληλα)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Λάξηζα) (θ΄2ν)

Ννζειεπηηθήο (Λακία)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Φιψξηλα) (θ΄2ν)

Ννζειεπηηθήο (Λάξηζα)

Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΒ (Γάθπλζνο) – πληήξεζεο
Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΒ (θ΄1ν,2ν, 5ν)

Ννζειεπηηθήο (Πάηξα)

Φπζηθνζεξαπείαο (Ώζήλα)

Οδνληηθήο Σερλνινγίαο (Ώζήλα)

Φπζηθνζεξαπείαο (Ώίγην)

Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο (Ώζήλα)

Φπζηθνζεξαπείαο (Θεζζαινλίθε)

Ραδηνινγίαο θαη Ώθηηλνινγίαο (Ώζήλα)

Φπζηθνζεξαπείαο (Λακία)

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Ώκαιηάδα) (θ΄2ν)
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ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ
ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ
ΓΔΧΠΟΝΗΑ
ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΗΥΘΤΟΛΟΓΗΑ & ΤΓΑΣΗΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΓΒΧΠΟΝΕΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 118

ΒΗΟΛΟΓΗΑ
ΜΟΡΗΑΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΝΔΣΗΚΖ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 128

ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ &ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 129

ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ & ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 131

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 141

ΔΠΗΣΖΜΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ
ΥΏΡΟΚΟΠΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
Δ απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ νη νπνίνη ζα εθαξκφδνπλ
ηελ Βπηζηήκε ηεο Αηαηηνινγίαο – Αηαηξνθήο ζηε βειηίσζε ηεο δηαηξνθηθήο
θαηάζηαζεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε νκάδσλ πιεζπζκνχ, πγηψλ ή αζζελψλ,
αζινπκέλσλ, θαζψο θαη ζηελ Κνηλφηεηα θαη ζηε ΐηνκεραλία Σξνθίκσλ.
1. Σκήκα Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο. ρνιή Τγείαο θαη Ώγσγήο.
Xαξνθφπεην Παλεπηζηήκην. Βιεπζεξίνπ ΐεληδέινπ 70, 17671 Ώζήλα. web site:
http://www.tmimadiaitologias.hua.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ΐηνινγία Κπηηάξνπ, Γεληθή Υεκεία, Βηζαγσγή ζηελ
Αηαηξνθή, Πιεξνθνξηθή, ΐηνζηαηηζηηθή, Φπζηνινγία, ΐηνρεκεία, Οηθνλνκηθά,
Φπρνινγία, Φπζηθή, Υεκεία Σξνθίκσλ, Γεληθή Μηθξνβηνινγία, Αηαηξνθηθή
Ώμηνιφγεζε, Αηαηξνθή ζηα ζηάδηα ηεο δσήο, Αηαηξνθή θαη Μεηαβνιηζκφο
Μαθξνζπζηαηηθψλ, Φπζηθνρεκεία Σξνθίκσλ, Βηζαγσγή ζηελ Κιηληθή Αηαηξνθή,
Ώλζξσπνινγία ηεο Αηαηξνθήο, Αηαηξνθή θαη Άζθεζε, Αηαηαξαρέο ξχζκηζεο
ελέξγεηαο θαη κεηαβνιηζκνχ, Κιηληθή Παηδηαηξηθή δηαηξνθή, Ώλνζνινγία θαη
δηαηξνθή, ΐηνρεκεία ηξνθίκσλ, Ννκνζεζία ηξνθίκσλ, Αηνίθεζε Ώλζξσπίλσλ πφξσλ,
Μάξθεηηλγθ, Ώιιειεπηδξάζεηο γνληδίσλ θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, Αηαηξνθή αλά
ηνλ θφζκν, ΐηνηερλνινγία Σξνθίκσλ, Αηαηξνθή θαη Πξσηαζιεηηζκφο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2010-11)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7da6e18f1e834ca89f9e79ef1ad1f9be

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
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Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Βθαξκνζκέλε Αηαηηνινγία
θαη Αηαηξνθή.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη ηνκείο απαζρφιεζεο ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκήκαηνο πεξηιακβάλνπλ: Έξεπλα θαη
αλάπηπμε – δηεξεχλεζε επηζηεκνληθψλ αξρψλ ζρεηηθψλ κε πξντφληα δηαηξνθήο.
Ώλάπηπμε πξντφλησλ – αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ δηαηξνθήο ή βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ή/θαη ηεο αζθάιεηαο ππαξρφλησλ πξντφλησλ. Σερληθέο πψιεζεο – ηερληθή
ππνζηήξημε ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ζε ζέκαηα πξψησλ πιψλ, ζπζηαηηθψλ θαη
ηερλνινγίαο γηα ηελ παξαζθεπή ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ. Αηαζθάιηζε πνηφηεηαο –
αλάιπζε ζπζηαηηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο θαη δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ
ηειηθνχ πξντφληνο κε ηα ζρεηηθά πξφηππα. Αηεζλήο παξνπζία – βνήζεηα ζε πνιίηεο
αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη
απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κέζσ δηαθφξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ
(π.ρ. Π.Ο.Τ.). Καλνληζκνί – αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη επηβνιή θαλφλσλ πγηεηλήο
ηξνθίκσλ. Αηνίθεζε – νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κηθξνκεζαίσλ εηαηξεηψλ
επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ. ΐαζηθή έξεπλα, εθπαίδεπζε.
Σέινο, νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά ζηε
δεκφζηα θαη ηδησηηθή Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε (Ννζνθνκεία, Κιηληθέο, Κέληξα
Τγείαο, Πεξηθεξεηαθά ηαηξεία), ζηελ Κνηλφηεηα (Παηδηθνί ζηαζκνί, Γεξνθνκεία,
Κέληξα Ώπνθαηάζηαζεο, ΚΏΠΔ, Αεκνηηθά ηαηξεία, Καηαζθελψζεηο) ζε αζιεηηθέο
Οκνζπνλδίεο, αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη γπκλαζηήξηα, ζηε ΐηνκεραλία (ΐηνκεραλίεο
Σξνθίκσλ, ζθεπαζκάησλ ηξνθίκσλ) θαη Μνλάδεο καδηθήο εζηίαζεο, ζηελ Ώλψηαηε
θαη Μεηαιπθεηαθή Βθπαίδεπζε (ΏΒΕ, ΕΒΚ),ζε Βξεπλεηηθά Κέληξα θαη Βξεπλεηηθά
Ελζηηηνχηα θαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή ππάιιεινη (Αηαηηνινγηθά Γξαθεία,
Αηαηηεηηθά Κέληξα, Ελζηηηνχηα).

ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ &ΓΗΑΣΡΟΦΖ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
Δ απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα αλαπηχμεη αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη λα επεθηείλεη
θαη λα κεηαδψζεη γλψζε ζρεηηθή κε ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο, ηεο
πνηφηεηαο θαη ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ησλ ηξνθίκσλ.
1. Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο. ρνιή Πεξηβάιινληνο.
Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ. Μχξηλα Λήκλνπ, Μεηξνπνιίηε Εσαθείκ 2 81400.
Λήκλνο. web site: http://www3.aegean.gr/aegean/greek/lemnos/lemnos.html

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώζθάιεηα – Πνηφηεηα Σξνθίκσλ: Υεκεία – ΐηνρεκεία

Σξνθίκσλ, Μηθξνβηνινγία, Κχθινο Γσήο Σξνθίκσλ: Αηαηξνθηθνί Πφξνη, Σερλνινγία
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Σξνθίκσλ, Αηαρείξηζε Ώπνβιήησλ, Αηαηξνθή ζηελ πνηφηεηα δσήο: ΐηνινγίαΐηνρεκεία, Φπζηνινγία ηνπ Ώλζξψπνπ, Φπρνινγία – Παηδαγσγηθά, Πνιηηηθέο
Αηαηξνθήο, Αηαηξνθή θαη Πνιηηηζκφο. Κνηλσληθννηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο
Αηαηξνθήο. Οξγάλσζε Παξαγσγήο θαη Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ.
Σερλνινγίεο Ώηρκήο – Καηλνηνκία.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (απφ ην αθαδ. έηνο 2012-13)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d256831e03fb746bf90c3854e2ec7050d

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο είλαη επηζηήκνλεο ηξνθίκσλ θαη δηαηξνθήο θαη έρνπλ
φιεο ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνδηαγξάθνπλ θαη
λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο αμηνπνίεζεο θπζηθψλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή
αζθαιψλ ηξνθίκσλ θαζνξηζκέλεο δηαηξνθηθήο αμίαο. πγγελείο, ζπκπιεξσκαηηθέο
εηδηθφηεηεο απνηεινχλ νη δηαηηνιφγνη (εζηηάδνπλ ζηηο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο θαη ηνλ
ηξηηνγελή ηνκέα πγείαο) θαη νη ηερλνιφγνη ηξνθίκσλ (εζηηάδνπλ ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία ηξνθίκσλ). Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Βπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη
Αηαηξνθήο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «δηαηξνθνιφγνη». Γεθπξψλνπλ ηηο
δχν παξαπάλσ εηδηθφηεηεο κε πξφζζεην γλψξηζκα ηελ έκθαζε ζηελ πνηφηεηα –
αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαη ζηελ γλψζε ησλ γεσπνιηηηθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ
δηαζηάζεσλ ηεο Αηαηξνθήο.

ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ (2 ηκήκαηα)
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 50

ΗΑΣΡΗΚΖ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
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θνπφο ησλ ηκεκάησλ Εαηξηθήο είλαη ε αλάδεημε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα
αζρνινχληαη κε ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ γηα ηελ πξφιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ
αζζελεηψλ ηνπ αλζξψπνπ. Βπηδηψθνπλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο νινθιεξσκέλε ζεσξεηηθή θαη πεηξακαηηθή γλψζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ζηε
θπζηνινγηθή θαη παζνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη λα ηνπο παξάζρνπλ άξηηα
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε γηα ην ηαηξηθφ ιεηηνχξγεκα πνπ ζα αζθήζνπλ ζηε
ζηαδηνδξνκία ηνπο.
1. Σκήκα Ηαηξηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Μηθξάο Ώζίαο 75, Γνπδή, 11527 Ώζήλα. web site:
http://www.school.med.uoa.gr/

2. Σκήκα Ηαηξηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο. Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο. 6ν Υηι. Ώιεμαλδξνχπνιεο Μάθξεο. web site: http://www.med.duth.gr/
3. Σκήκα Ηαηξηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο. Παλεπηζηήκην Κξήηεο.
Παλεπηζηεκηνχπνιε 71003 Δξάθιεην. web site: http://www.med.uoc.gr/
4. Σκήκα Ηαηξηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.med.auth.gr/

5. Σκήκα Ηαηξηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο. Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ.
Παλεπηζηεκηνχπνιε 45110 Εσάλληλα. web site: http://www.med.uoi.gr/
6. Σκήκα Ηαηξηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο.
ΐηφπνιηο 41110 Λάξηζα. web site: http://www.med.uth.gr/
7. Σκήκα Ηαηξηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο. Παλεπηζηήκην Πάηξαο.
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 26504, Ρίν. web site: http://www.med.upatras.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 6 έηε (12 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα:. Εαηξηθή Φπζηθή, Γεληθή Εαηξηθή Υεκεία, Εαηξηθή
ηαηηζηηθή, Φπρνινγία, ΐηνινγία, Νεπξνεπηζηήκεο θαη πκπεξηθνξά, Φπζηνινγία
ησλ νζηψλ θίλεζεο θαη ηεο άζθεζεο, Πεξηγξαθηθή Ώλαηνκηθή, Φπζηνινγία,
Εζηνινγία – Βκβξπνινγία, Κπηηαξηθή Φπζηνινγία Νεπξηθνχ πζηήκαηνο,
Φπζηνινγία ηεο Γήξαλζεο, Γεληθή Κιηληθή Ώλαηνκηθή, Οπξνινγία, Οξζνπεδηθή,
Φπρηαηξηθή, Κιηληθή Ώλνζνινγία, Νεπξνινγία, Χ.Ρ.Λ., Αεξκαηνινγία,
Πλεπκνλνινγία, Μνξηαθή Καξδηνινγία, Παζνινγηθή Ώλαηνκηθή, Γεληθή
Μηθξνβηνινγία θαη Ώλνζνινγία, Καξδηναλαπλεπζηηθή Ώλαδσνγφλεζε, Υεηξνπξγηθή
Παζνινγία, Ώθηηλνινγία, Γαζηξεληεξνινγία, Κιηληθή Αηαηξνθή, Πιαζηηθή
Υεηξνπξγηθή, Ώλαηζζεζηνινγία, Πξνιεπηηθή Καξδηνινγία, Νεπξνρεηξνπξγηθή,
Εαηξηθή ηεο Βξγαζίαο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (αθαδ.
έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d5b53aa5a7e6a45f3a54018ff5b80d8fa
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/df784bfd4a29d4478893fca339cdf5ce4
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://qa.auth.gr/el/studyguide/200000059/current
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Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201112)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/db8d678d8ac454ddda41fd3894b2b821c
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201011)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d274648b370994f74a1f96e95026f897c
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πάηξαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d3c1889d2cd2b46879534a8419a9f82d7
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
15.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4879671
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο(2015)
 https://www.youtube.com/watch?v=p7ALNZtAkRA

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη 29 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε φιεο
ζρεδφλ ηηο εηδηθφηεηεο ηαηξηθήο σο εμήο: Ώλαπαξαγσγηθή – Ώλαγελλεηηθή,
ΐηνζηαηηζηηθή, Αηαζπλδεηηθή Φπρηαηξηθή: Ώπαξηησκέλε Φξνληίδα σκαηηθήο &
Φπρηθήο Τγείαο, Αηεζλήο Εαηξηθή- Αηαρείξηζε Κξίζεσλ Τγείαο, Βιάρηζηα Βπεκβαηηθή
Υεηξνπξγηθή, Ρνκπνηηθή Υεηξνπξγηθή & Σειερεηξνπξγηθή, Έιεγρνο ηνπ ηξεο &
Πξναγσγή ηεο Τγείαο, Βλδαγγεηαθέο Υεηξνπξγηθέο Σερληθέο, Βπαγγεικαηηθή &
Πεξηβαιινληηθή Τγεία- Αηαρείξηζε & Οηθνλνκηθή Ώπνηίκεζε, Βπεκβαηηθή
Ώθηηλνινγία, Βξγαζηεξηαθή & Κιηληθή Ννζειεπηηθή Καξδηνινγία, Έξεπλα ζηε
Γπλαηθεία Ώλαπαξαγσγή, Θξφκβσζε-Ώηκνξξαγία-Εαηξηθή ησλ κεηαγγίζεσλ, Εαηξηθή
Φπζηθή-Ώθηηλνθπζηθή, Καξδηναλαπλεπζηηθή Ώλαδσνγφλεζε, Κιηληθή Εαηξηθή,
Βξγαζηεξηαθή Εαηξηθή, Πξνιεπηηθή & Κνηλσληθή Εαηξηθή, Κιηληθή
Νεπξνςπρνινγία, Κιηληθή Παηδηαηξηθή & Ννζειεπηηθή – Έξεπλα, ΜΒΘ &
Βπείγνπζα Ννζειεπηηθή, ΜΒΘ & Καξδηνινγηθή Ννζειεπηηθή, Μεηαβνιηθά
Ννζήκαηα ησλ Οζηψλ, Μνξηαθή & Βθαξκνζκέλε θπζηνινγία, Μνξηαθή Εαηξηθή,
Νενπιαζκαηηθή λφζνο ζηνλ άλζξσπν, Ογθνινγία ηνπ Θψξαθνο: χγρξνλε
θιηληθνεξγαζηεξηαθή Πξνζέγγηζε & Έξεπλα, Οξγάλσζε & Αηαρείξηζε
Ώλαθνπθηζηηθήο & Τπνζηεξηθηηθήο Φξνληίδαο Υξνλίσλ Παζρφλησλ, Παζνινγία ηεο
Κχεζεο, Πεξηβάιινλ & Τγεία: Αηαρείξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Θεκάησλ κε Βπηπηψζεηο
ζηελ Τγεία, Πξναγσγή & Ώγσγή ηεο Τγείαο, Πξναγσγή Φπρηθήο Τγείαο – Πξφιεςε
Φπρηαηξηθψλ Αηαηαξαρψλ.
Σν ηκήκα ηνπ Α.Π.Θ. πξνζθέξεη 7 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ σο εμήο:
Υεηξνπξγηθή
Ήπαηνο-Υνιεθφξσλ-Παγθξέαηνο,
Ρηλνινγία-Ρηλνρεηξνπξγηθή,
Κνηλσληθή Φπρηαηξηθή, Βλδν-νπξνινγία, Εαηξηθή Φπζηθή – Ώθηηλνθπζηθή, Τγηεηλή
θαη Ώζθάιεηα Βξγαζίαο, Κιηληθή Φαξκαθνινγία-Θεξαπεπηηθήο.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πξνζθέξεη 6 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ σο εμήο: Νεπξνεπηζηήκεο, Οπηηθή θαη ξαζε, Αεκφζηα Τγεία θαη Αηνίθεζε
Τπεξεζηψλ Τγείαο, Κπηηαξηθή θαη Γελεηηθή Ώηηηνινγία, Αηαγλσζηηθή θαη
Θεξαπεπηηθή ησλ Ώζζελεηψλ ηνπ Ώλζξψπνπ, Βγθέθαινο θαη Ννπο, Γεληθή
Οηθνγελεηαθή Εαηξηθή & Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο.
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Σν ηκήκα ηνπ ΏΠ.Θ. πξνζθέξεη 4 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ σο εμήο:
Εαηξηθή κε εηδίθεπζε ζηελ Εαηξηθή Βξεπλεηηθή Μεζνδνινγία, Εαηξηθή Πιεξνθνξηθή,
Εαηξηθή Φπζηθή – Ώθηηλνθπζηθή, χγρξνλεο ηαηξηθέο πξάμεηο: Αηθαητθή ξχζκηζε θαη
βηνεζηθή δηάζηαζε.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ πξνζθέξεη 6 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ σο εμήο: Ώληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ, Ννζειεπηηθή Παζνινγία,
ΐηνηερλνινγία, Κνηλσληθή Φπρηαηξηθή- Παηδνςπρηαηξηθή, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε
Τπεξεζηψλ Τγείαο-Πιεξνθνξηθή Τγεία, Εαηξηθή Φπζηθή - Ώθηηλνθπζηθή.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεη 5 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ σο εμήο: Πξσηνβάζκηα θξνληίδα Τγείαο, Κιηληθέο Βθαξκνγέο ηεο
Μνξηαθήο Εαηξηθήο, ΐηνινγία ηεο Ώλαπαξαγσγήο, Βθαξκνζκέλε Αεκφζηα Τγεία θαη
Πεξηβαιινληηθή Τγηεηλή, Γελεηηθή ηνπ Ώλζξψπνπ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη 3 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ σο εμήο: Βθαξκνγέο ΐαζηθψλ Εαηξηθψλ Βπηζηεκψλ, Πιεξνθνξηθή
Βπηζηεκψλ Γσήο (ΐηνπιεξνθνξηθή, Νεπξνπιεξνθνξηθή, Εαηξηθή Πιεξνθνξηθή),
ΐηνΎαηξηθή Σερλνινγία.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη γηαηξνί κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγνπο κε ηηο
ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα: σο λνζνθνκεηαθνί πνπ κε πιήξε
θαη απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε εξγάδνληαη ζε λνζνθνκείν ή ζε θέληξα πγείαο, σο
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ζην ηαηξείν ηνπο, ζην
ζπίηη ησλ αζζελψλ, θαη ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο, σο έκκηζζνη γηαηξνί νη νπνίνη
παξάιιεια κε ην ηαηξείν ηνπο θαηέρνπλ θαη κία έκκηζζε ζέζε, πνπ κπνξεί λα είλαη
ζην δεκφζην ή ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηνπ δεκνζίνπ, ζε παλεπηζηήκηα, ζε δήκνπο, ζε
θνηλσθειή ηδξχκαηα, ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο (Ε.Κ.Ά., Σ.Β.ΐ.Β., θ.ά.),
σο γηαηξνί ζε δηεζλείο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο (UNICEF, Γηαηξνί ρσξίο
ζχλνξα θ.ά.).

ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 66
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ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
Σα αλσηέξσ ηκήκαηα έρνπλ σο ζηφρν ηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ, πνπ ζα
αζρνιεζνχλ: κε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ θαη ησλ δψσλ
ζπληξνθηάο, κε ηε βειηίσζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη κε ηε δηελέξγεηα
αζηπθηεληαηξηθψλ ειέγρσλ ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ δσηθήο
πξνέιεπζεο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο Αεκφζηαο Τγείαο
1. Σκήκα Κηεληαηξηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.vet.auth.gr/

2. Σκήκα Κηεληαηξηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο.
Σξηθάισλ 224, 43100 Καξδίηζα. web site: http://www.vet.uth.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μνξηαθή ΐηνινγία, Γελεηηθή, Υεκεία, ΐηνρεκεία,
Εζηνινγία, Βκβξπνινγία, Μαθξνζθνπηθή θαη Μηθξνζθνπηθή Ώλαηνκηθή,
Φπζηνινγία, θαη Φαξκαθνινγία, Γεληθή Γσνηερλία, Βπδσία θαη πκπεξηθνξά ησλ
Γψσλ, Αηαρείξηζε Οηθνζπζηεκάησλ, ΐηνζηαηηζηηθή, Βθηξνθή ησλ δψσλ, Ανκή θαη
Λεηηνπξγία ησλ πζηεκάησλ ηνπ ψκαηνο, Παζνγφλνη Παξάγνληεο, Βπηδεκηνινγία,
Βπηζηήκεο Σξνθίκσλ, Μηθξνβηνινγία Σξνθίκσλ Γ.Π., Αηαζθάιηζε Πνηφηεηαο
Σξνθίκσλ Γ.Π., Τγηεηλή θαη Αηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ Θεξακάησλ & ηνπ
Μειηνχ, Κιηληθέο Βπηζηήκεο, Ώξρέο Ώθηηλνινγίαο, Βηζαγσγή ζηε Υεηξνπξγηθή,
Φαξκαθνινγία, Σνμηθνινγία, Παζνινγία, Υεηξνπξγηθή θαη Παζνινγηθή Ώλαηνκηθή
ηνπ Κπθινθνξηθνχ, ηνπ Ώίκαηνο, ηνπ Λεκθηθνχ, ηνπ Ώλαπλεπζηηθνχ θαη ηνπ
Οπξνπνηεηηθνχ πζηήκαηνο ησλ Γψσλ, Μαηεπηηθή – Παζνινγία Ώλαπαξαγσγήο θαη
Παζνινγηθή Ώλαηνκηθή ηνπ Γελλεηηθνχ πζηήκαηνο ησλ αξθνθάγσλ. Παζνινγία
Μαζηνχ Βθηξνθή θαη Παζνινγία Τδξφβησλ Οξγαληζκψλ, Κηεληαηξηθή Αενληνινγία
θαη Ννκνζεζία, Βπηζηήκεο Σξνθίκσλ, Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα θαγεία, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d11ed45d234654ae89c44483b2cd0dda7
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d02ff4d8073d24b3ea5630b33fd6a5f6a
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
15.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4879774
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο(2015)
 https://www.youtube.com/watch?v=TfioCq1Q_Z4
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ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ ΏΠ.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηνπο εμήο
ηνκείο: Ώζθάιεηα Σξνθίκσλ Γσηθήο Πξνέιεπζεο θαη Αεκφζηα Τγεία, Βθηξνθή θαη
Παζνινγία Παξαγσγηθψλ Γψσλ, Παζνινγία-Υεηξνπξγηθή-Μαηεπηηθή Μεξπθαζηηθψλ
Παζνινγία Γψσλ πληξνθηάο, Υεηξνπξγηθή Γψσλ πληξνθηάο.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο – Παζνινγηθά πξνβιήκαηα εθηξεθφκελσλ
πδξφβησλ νξγαληζκψλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο πηπρηνχρνο θηελίαηξνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απαζρνιεζεί ζηνπο παξαθάησ
ηνκείο: Γεκφζηνο Σνκέαο: Τπνπξγείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο (Κεληξηθή Τπεξεζία
θαη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο, Κηεληαηξηθά Βξγαζηήξηα, Τπεξεζίεο Βιέγρνπ
ηξνθίκσλ δστθήο πξνέιεπζεο), Ννκαξρηαθέο Ώπηνδηνηθήζεηο (Αηεπζχλζεηο
Κηεληαηξηθήο Ννκψλ, Ώγξνηηθά Κηεληαηξεία, Ώζηπθηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο), ΒΛΓΏ
(Βθηηκήζεηο απσιεηψλ δσηθνχ θεθαιαίνπ) – Τπεξεζίεο Αηεπζχλζεσλ Βπξσπατθήο
Έλσζεο (Βπηζεσξεηέο), ηαζκνχο Κηεληαηξηθνχ Τγεηνλνκηθνχ Βιέγρνπ,
Κηελνηξνθηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. Ηδησηηθφο Τπάιιεινο ζε: Φαξκαθεπηηθέο θαη
Κηελνηξνθηθέο εηαηξείεο θαη ζε θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, βηνκεραλίεο
παξαζθεπήο δσνηξνθψλ, επηρεηξήζεηο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, κεηαπνίεζεο θαη
δηαθίλεζεο ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο (γάια, θξέαο, θξεαηνζθεπάζκαηα, ςάξηα,
απγά), ηρζπνθαιιηέξγεηεο, γεσξγφ – θηελνηξνθηθνί ζπλεηαηξηζκνί. Διεχζεξνο
Δπαγγεικαηίαο: Ο θηελίαηξνο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο αζρνιείηαη κε: Βκπνξία
θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, Εαηξεία θαη θιηληθέο κε παξαγσγηθψλ δψσλ,
Μηθξνβηνινγηθά θαη βηνρεκηθά Βξγαζηήξηα, Μειεηεηήο, Πεξίζαιςε παξαγσγηθψλ
δψσλ θαη ζχκβνπινο θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Βθηέιεζε πξνγξακκάησλ
εμπγίαλζεο δσηθνχ θεθαιαίνπ, Βπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζε θνξείο εθηέιεζεο
Βπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, χκβνπινο ζε βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο
θαη κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο θ.ά.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ, ΗΣΟΡΗΑ & ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 81

ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΖ
ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΑΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
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ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 84

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
Σα αλσηέξσ ηκήκαηα έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε
κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο πνπ πεξηιακβάλεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ
εθαξκνζκέλε έξεπλα, κε έκθαζε θπξίσο ζην δηνηθεηηθφ – νξγαλσηηθφ ηνκέα.
Βπηδηψθνπλ λα παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ
ηελ άξηηα εθπαίδεπζε/θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο
ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε, σο πνιπδχλακσλ λνζειεπηψλ, ππεχζπλσλ γηα ηε θξνληίδα
ηνπ αλζξψπνπ πγηνχο θαη αζζελνχο ηελ πξφιεςε λφζσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
πγείαο.
1. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παπαδηακαληνπνχινπ 123, 11527 Γνπδή. Ώζήλα. web
site: http://www.nurs.uoa.gr/
2. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Ώλζξψπηλεο Κίλεζεο θαη Πνηφηεηαο
Γσήο. Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. Κηηξηαθφ πγθξφηεκα Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ πάξηεο 23100 πάξηε. web site: http://sparti.uop.gr/~nosil/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλαηνκία, Φπζηνινγία, Φαξκαθνινγία, Παζνινγία,
Μηθξνβηνινγία, Υεηξνπξγηθή, ΐηνζηαηηζηηθή, Παηδηαηξηθή θαη Φπρηαηξηθή, Βηζαγσγή
ζηελ Βπηζηήκε ηεο Ννζειεπηηθήο, Εζηνξία ηεο Ννζειεπηηθήο Πιεξνθνξηθή Τγείαο,
ΐαζηθέο αξρέο Ννζειεπηηθήο, Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή, Αηαηηεηηθή – Αηαηξνθή,
Αηαγλσζηηθή Ννζειεπηηθή Πξνζέγγηζε, Μεζνδνινγία Έξεπλαο, πκβνπιεπηηθή
Ννζειεπηηθή, Μέζνδνη Αηδαζθαιίαο, Ώλαθνπθηζηηθή Ννζειεπηηθή Φξνληίδα, Ώγσγή
Τγείαο, Βπηδεκηνινγία, Αεκφζηα Τγηεηλή, Ννζειεπηηθή, Παζνινγηθή Ννζειεπηηθή,
Παηδηαηξηθή – Μαηεπηηθή Ννζειεπηηθή, Ννζειεπηηθή Φπρηθήο Τγείαο,
Βλδνλνζνθνκεηαθέο Λνηκψμεηο, Βπείγνπζα Ννζειεπηηθή, Πεξηεγρεηξεηηθή
Ννζειεπηηθή, Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή, Γεξνληνινγηθή Ννζειεπηηθή, Κνηλσληνινγία
ηεο Τγείαο, Φπρνινγία, Βμειηθηηθή Φπρνινγία, Οηθνλνκία ηεο Τγείαο, Ννζειεπηηθή
Αενληνινγία, Ννζειεπηηθή Αηνίθεζε, Αηαπνιηηηζκηθή Ννζειεπηηθή θαη Βπξσπατθφ
Αίθαην, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (ηζρχεη
απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dc93ee74c8d0d4f24bf5c426c48703a94
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d863413fa6c3a405aad0e93e85dc8871e
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ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Αεκφζηα Τγεία β). Κιηληθή Ννζειεπηηθή γ). Αηαρείξηζε θξίζεσλ θαη Βπεηγνπζψλ
θαηαζηάζεσλ – ηαμηδησηηθή θαη Αηεζλήο Τγεία δ). Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Τπεξεζηψλ
Τγείαο – Πιεξνθνξηθή Τγείαο.

Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηελ Αηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Αηαρείξηζε Κξίζεσλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο Ννζειεπηήο κπνξεί λα εξγαζηεί: ζε λνζνθνκεία, θιηληθέο, θέληξα πγείαο θ.ιπ., ζην
ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία, ζηελ δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
(δηδαζθαιία θαη έξεπλα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, σο ζηέιερνο
λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, σο ζηέιερνο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο
ΝΠΑΑ θαη ΝΠΕΑ, ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηνπο δηεζλείο
νξγαληζκνχο, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, ζηελ Ώγσγή Τγείαο ζε ζρνιεία θαη ζε
θέληξα πγείαο.

ΟΓΟΝΣΡΗΑΣΡΗΚΖ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
θνπφο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε παξνρή γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξφιεςε,
ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ ησλ νδφλησλ, ηεο θνηιφηεηαο
ηνπ ζηφκαηνο, ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο θαη ηνπ ζηνκαηνγλαζηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ
αλζξψπνπ. Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ επηδηψθνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ θάζε θνηηεηή
Οδνληηαηξηθήο έηζη ψζηε φηαλ ηειεηψζεη λα έρεη, εθηφο απφ ηηο απαξαίηεηεο
επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη εθφδηα γηα ηελ άζθεζε ηεο γεληθήο νδνληηαηξηθήο, ηα
παξαθάησ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπ
θαη ηνλ θάλνπλ έλαλ νινθιεξσκέλν επηζηήκνλα έηνηκν λα αζθήζεη ην ιεηηνχξγεκα
ηνπ ζηελ θνηλσλία. Σα ηέζζεξα απηά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ απφθνηηνπ ηεο
Οδνληηαηξηθήο, πξέπεη λα είλαη: α). ΐηνινγηθέο βάζεηο β). Πξνιεπηηθή θαη
Θεξαπεπηηθή θαηεχζπλζε γ). Κνηλσληθή επαηζζεζία δ). Έθεζε γηα ζπλερή
ελεκέξσζε θαη βειηίσζε.
1. Σκήκα Οδνληηαηξηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Θεβψλ 2, 11527 Γνπδή. web site: http://www.dent.uoa.gr
2. Σκήκα Οδνληηαηξηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.dent.auth.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ΐηνινγία, ΐηνζηαηηζηηθή, Ώλαηνκηθή , Γελεηηθή,
Βκβξπνινγία, Φπζηνινγία, ΐηνινγηθή Υεκεία, Φαξκαθνινγία, Εαηξηθή Υεκεία
(ΐηνρεκεία), Γελ. Παζνινγηθή Ώλαηνκηθή, ΐηνινγία ησλ νδνληηθψλ ηζηψλ, Κιηληθή
Φπζηνινγία
ηνκαηνγλαζηθνχ
πζηήκαηνο,
Μηθξνβηνινγία,
Φπζηνινγία,
Οδνληηαηξηθή Ώθηηλνινγία – Ώθηηλνδηαγλσζηηθή, Βηζαγσγή ζηελ Κηλεηή
Πξνζζεηηθή, Πξνιεπηηθή Οδνληηαηξηθή , Βλδνδνληνινγία –Παζνινγία, Καηαζθεπήο
Οιηθήο Οδνλη/ρίαο, Οδνληηαηξηθή Ώλαηζζεζηνινγία, ηεθάλεο θαη Γέθπξεο,
Βλδνδνληνινγία – Πξνθιηληθή ελδνδνληία, Οδνληνθαηληαθή Υεηξνπξγηθή,
ηνκαηνινγία, Παηδνδνληηαηξηθή, Οξζνδνληηθή, Ώθηηλνδηαγλσζηηθή, Πξνζζεηηθή επί
εκθπηεπκάησλ, Οδνληηθή Υεηξνπξγηθή, Πξνιεπηηθή Οδνληηαηξηθή, ΓλαζνΠξνζσπηθή Υεηξνπξγηθή θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (απφ ην
αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dd769f7d9a690467f9297eb0724284eb4
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2012-13)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d72350fa0935c4a40afd4a5948a691ead
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο(ζηηο
15.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4879658

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε δχν
θαηεπζχλζεηο: α) ΐαζηθέο Βπηζηήκεο β) Κιηληθέο Βηδηθεχζεηο.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε (11)
θαηεπζχλζεηο σο εμήο: Οξζνδνληηθή, Πεξηνδνληνινγία, Παηδνδνληηαηξηθή,
Βλδνδνληνινγία, Οδνληηθή Υεηξνπξγηθή-πληεξεηηθέο Ώηζζεηηθέο Ώπνθαηαζηάζεηο,
Πξνζζεηηθή, Οδνληνθαηληαθή Υεηξνπξγηθή θαη Ώθηηλνινγία ηφκαηνο,
ηνκαηνινγία, Ννζνθνκεηαθή Οδνληηαηξηθή, Πξνιεπηηθή θαη Κνηλσληθή
Οδνληηαηξηθή, ΐαζηθέο Βπηζηήκεο ηφκαηνο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγνπο κε ηελ
εμεηδίθεπζή ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζηνλ
δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα: ζε λνζνθνκεία, ζε θιηληθέο, θέληξα πγείαο, δεκφζηεο
ππεξεζίεο πγηεηλήο, αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηακεία, σο ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο (ζε δηθφ ηνπο Οδνληηαηξείν), κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζηνλ ηνκέα
ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 186
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ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ
ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 96

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
Σα ηκήκαηα Φαξκαθεπηηθήο ζθνπφ έρνπλ λα αλαδείμνπλ επηζηήκνλεο ηθαλνχο λα
αζρνιεζνχλ κε ηελ παξαγσγή, ηελ έξεπλα, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηνλ έιεγρν θαη θπξίσο
κε ηελ δηάζεζε θαξκάθσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζχκθσλα κε ηηο
ηαηξηθέο ζπληαγέο.
1. Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε 15701 Ειίζηα. web site:
http://www.pharm.uoa.gr

2. Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο. Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web
site: http://www.pharm.auth.gr/
3. Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Τγείαο. Παλεπηζηήκην Πάηξαο.
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 26504, Ρίν. web site: http://www.pharmacy.upatras.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γεληθή Υεκεία, Πνηνηηθή Ώλαιπηηθή Υεκεία, Βηζαγσγή
ζηηο Φαξκαθεπηηθέο Βπηζηήκεο & Φαξκαθεπηηθή Ννκνζεζία, ΐνηαληθή, Κπηηαξηθή
ΐηνινγία, Μηθξνβηνινγία, ΐηνρεκεία, Ώλαηνκία, Μνξηαθή ΐηνινγία, ηαηηζηηθή,
πληαγνηερλία, Φαξκαθνινγία, Γεληθή Φαξκαθνρεκεία, Βηδηθή Φαξκαθνρεκεία,
Βηδηθή Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία, ΐηναλφξγαλε θαη ΐηνξγαληθή Φαξκαθνρεκεία,
Βηδηθή Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία, Μέζνδνη Βιέγρνπ Φαξκάθσλ, Φαξκαθεπηηθή
Ώλάιπζε, Βηζαγσγή ζηε ΐηνηερλνινγία, Βθαξκνζκέλε Φαξκαθνγλσζία, Φπζηθά
Πξντφληα, Μέζνδνη Βιέγρνπ Φαξκάθσλ, Σνμηθνινγία, Καιιπληηθά, Βθαξκνζκέλε
Φαξκαθνινγία & Θεξαπεπηηθή, Τγηεηλέο Σξνθέο & Αηαηηεηηθά Πξντφληα, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (ηζρχεη
απφ ην αθαδ. έηνο 2012-13)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d99bf842cb8a1447191db7b806527a354
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
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 http://myfiles.sch.gr/server/get/dc2865af76cf541ed8e0410613d6d96dc
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201415)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6b005c6c24dc48ccacdf5e119e74e86b

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
(Μ.Α.Β.) κε Βηδηθεχζεηο: Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή, πλζεηηθή Φαξκαθεπηηθή Υεκεία,
Φαξκαθεπηηθή Ώλάιπζε – Έιεγρνο Πνηφηεηαο, Ραδηνθαξκαθεπηηθή Υεκεία,
Ώπνκφλσζε – Ώλάπηπμε – Παξαγσγή θαη Έιεγρνο, ΐηνδξαζηηθψλ Φπζηθψλ
Πξντφλησλ β).
Φαξκαθνρεκεία, Ώλάπηπμε Φαξκαθεπηηθψλ Βλψζεσλ γ).
ΐηνκεραληθή Φαξκαθεπηηθή.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε
θαηεπζχλζεηο: Φαξκαθνρεκεία, Ώλάπηπμε Φαξκαθεπηηθψλ Βλψζεσλ, Φαξκαθεπηηθή
Σερλνινγία, Φαξκαθεπηηθή ΐηνηερλνινγία-Μνξηαθή Αηαγλσζηηθή, Φαξκαθνινγία
θαη Θεξαπεπηηθή, Φαξκαθνγλσζία-Φπηηθά Φαξκαθεπηηθά Πξντφληα.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
Φαξκαθεπηηθέο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίεο, κε (4) θαηεπζχλζεηο: ρεδηαζκφο θαη
Ώλάπηπμε Οπζηψλ κε Φαξκαθεπηηθφ Βλδηαθέξνλ, ΐηνκεραληθή Φαξκαθεπηηθή–
Φαξκαθεπηηθή Ώλάιπζε, Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή – Φαξκαθνζεξαπεία,
Φαξκαθεπηηθφ Μάξθεηηλγθ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ Φαξκαθεπηηθήο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε θαξκαθεία,
λα αλνίμνπλ δηθφ ηνπο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο
ηζρχνπζαο θάζε θνξά λνκνζεζίαο. Να εξγαζηνχλ: Γεκφζηνο ηνκέα: ζε Αεκφζηεο
Τπεξεζίεο, ζε αζθαιηζηηθά Σακεία θαη Οξγαληζκνχο (ΕΚΏ-ΟΓΏ θ.ά.), ζηνλ Βζληθφ
Οξγαληζκφ Φάξκαθσλ, ζε θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη
Πξφλνηαο, ζηα θαξκαθεία ηνλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ. Ηδησηηθφο ππάιιεινο: ζε
Ώληηπξνζσπείεο Φαξκαθεπηηθψλ Οίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή ζε Πξαηήξηα Βιιεληθψλ
Φαξκαθεπηηθψλ ΐηνκεραληψλ, σο επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζηνπο ηνκείο έξεπλαο θαη
παξαγσγήο ζε ειιεληθέο Φαξκαθνβηνκεραλίεο, ζηα θαξκαθεία ησλ ηδησηηθψλ
λνζνθνκείσλ, φπνπ ιεηηνπξγνχλ θαξκαθεία. Καζψο επίζεο ζηελ Φαξκαθεπηηθή
Βηνκεραλία, Βηνκεραλία Καιιπληηθψλ, Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη ζηελ
Φαξκαθεπηηθή Έξεπλα.

ΥΟΛΖ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ (ΑΝ)

ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 389

ΗΑΣΡΗΚΟ – ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ – ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ –
ΦΑΣΜΑΚΔΤΣΗΚΟ
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ ΏΞΕΧΜΏΣΕΚΧΝ ΧΜΏΣΧΝ (Ώ)
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ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 400

ΑΗΘΖΣΗΚΖ & ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Σν ηκήκαηα Ώηζζεηηθήο έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε
κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Ώηζζεηηθήο, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε
έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ
άξηηα εθπαίδεπζε/θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο
ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. Δ Ώηζζεηηθή αζρνιείηαη κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ
απνθαηάζηαζε δεξκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηε ζπκπησκαηηθή απνθαηάζηαζε
ελδνθξηλνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, κε ηε ρξήζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαηά πεξίπησζε
ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ. Βπίζεο, βειηηψλεη θαη θαιχπηεη αηζζεηηθέο βιάβεο, κε
εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο επηθάιπςεο.
1. Σκήκα Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ
– Ώζήλα. web site: http://www.teiath.gr/seyp/aesthetics/
2. Σκήκα Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο.
Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο 57400
Θεζζαινλίθε. web site: http://www.cosm.teithe.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Φπζηνινγία, Ώλαηνκία, Ώλφξγαλε – νξγαληθή ρεκεία,
Κπηηαξηθή – αλαπηπμηαθή βηνινγία, ΐηνρεκεία, Ννζνινγία, Πξψηεο βνήζεηεο,
Μάξθεηηλγθ, Κηλεζηνινγία, Αεκφζηα πγηεηλή, Αενληνινγία επαγγέικαηνο,
Αεξκαηνινγία, Βλδνθξηλνινγία, Ώηζζεηηθή πξνζψπνπ, Μνξθνινγία θαη ηδηνκνξθίεο
πξνζψπνπ, Σν ρξψκα ζην καθηγηάδ, Ώηζζεηηθή ζψκαηνο, Μαθηγηάδ θσηνγξαθίαο
θηλεκαηνγξάθνπ, Μέζνδνη απνηξίρσζεο, Βθαξκνγέο Laser ζηελ αηζζεηηθή, Θεαηξηθφ
καθηγηάδ, Ώηζζεηηθή γπκλαζηηθή, Διεθηξνζεξαπεία, Σερληθή πξνζζεηηθψλ πιηθψλ,
Κνζκεηνινγία, Αηαηηνινγία – Αηαηξνθή, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d2842f10748184e28ab1cfd9bb44ffea5

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν
Πεξηβάιινλ θαη Τγεία – Αηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ κε επηπηψζεηο ζηελ Τγεία.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν
Οξγάλσζε, Αηνίθεζε θαη Θεξαπεπηηθέο Πξαθηηθέο Μνλάδσλ Βπεμίαο & SPA
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο απφθνηηνη ηνπ Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ αηζζεηηθήο, θαζψο θαη απαζρφιεζεο ζην δεκφζην θαη
ηδησηηθφ ηνκέα, ζε ζέζεηο εξγαζίαο αλάινγνπο κε ηηο ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή
ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ: σο ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο, ζε κεγάια θέληξα αηζζεηηθήο, ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο (ζηνπο εμήο
ηνκείο: Αεξκαηνινγηθφ, Νεπξνινγηθφ ή Βλδνθξηλνινγηθφ), ζε δεξκαηνινγηθή ή
ελδνθξηλνινγηθή ή λεπξνινγηθή θιηληθή ζε ζέζεηο εξγαζίαο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο,
ζηελ ηειεφξαζε, ζε θηλεκαηνγξαθηθέο επηρεηξήζεηο, ζε ζέαηξα γηα απιφ εμεηδηθεπκέλν καθηγηάδ, ζε επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο θαη πψιεζεο θαιιπληηθψλ, λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ, γηα ηελ
πνηνηηθή ηνπο απφδνζε απφ αηζζεηηθήο πιεπξάο, ζε επηρεηξήζεηο πψιεζεο
θαιιπληηθψλ πξντφλησλ, Σειενπηηθνχο ηαζκνχο, ηνχληην, Θέαηξα (γηα απιφ ή
ζεαηξηθφ καθηγηάδ). Βηαηξείεο θαιιπληηθψλ ζηελ παξαγσγή θαη πξνψζεζε
θαηλνχξγησλ πξντφλησλ, φπσο επίζεο θαη ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, θαζψο θαη ζε
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο.

ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
Οη ζπνπδέο ζηελ εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε ηεο Αεκφζηαο Τγείαο θαιχπηνπλ ηηο
εθαξκνγέο ηεο Τγηεηλήο θαη σο επηζηήκεο θαη σο ηερλνινγίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο
πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη επεκεξία.
1. Σκήκα Αεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε
Γεκφζηαο Τγείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site:
http://www.teiath.gr/seyp/public_health/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλαηνκία, Φπζηνινγία, Κνηλσληνινγία, ΐηνρεκεία, Εαηξηθή

Μηθξνβηνινγία, ΐηνκεηξία, Βπηδεκηνινγία, Τγηεηλή ηεο Αηαηξνθήο, Ώηνκηθή Τγηεηλή,
Ώγσγή Τγείαο, Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Τγηεηλήο, ρνιηθή Τγηεηλή, Τγηεηλή Βπηρεηξήζεσλ
Σξνθίκσλ, Τγεηνλνκηθή Μεραληθή, Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα Βξγαζίαο, Τγηεηλή Καηαζηξνθψλ,
ΐηνκεραληθή Ρχπαλζε, θ.ά.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
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Σν ηκήκα πξνζθέξεη

(4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α) Βθαξκνζκέλε

Αεκφζηα Τγεία β) Πξναγσγή θαη Ώγσγή ηεο Τγείαο γ) Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα Βξγαζίαο δ)
Βξγαζηεξηαθή θαη Κιηληθή Ννζειεπηηθή Καξδηνινγία.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Αεκφζηαο Τγηεηλήο κέζσ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο απνθηνχλ
ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο θαη
εκπεηξίεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη ηδίσο ζηνπο ηνκείο: Αηελέξγεηα Τγεηνλνκηθψλ Βιέγρσλ γηα ηελ
πγηεηλνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πγεηνλνκηθή θαηαιιειφηεηα ησλ πάζεο θχζεσο
επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο –επεμεξγαζίαο – βηνκεραλνπνίεζεο – δηαθίλεζεο –
ζπληήξεζεο – πψιεζεο – θαη θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ, πνηψλ, εδεζκάησλ θαη
πφζηκνπ λεξνχ, θαη επηβνιή κέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ πγεηνλνκηθψλ
φξσλ. Αηελέξγεηα Τγεηνλνκηθψλ Βιέγρσλ ζηηο Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο, Ώζιεηηθέο
Βγθαηαζηάζεηο, Καηαζθελψζεηο, εγθαηαζηάζεηο Λνπηξψλ, ρνιείσλ, ηξαηψλσλ,
Φπιαθψλ, θαγείσλ – ηαπιηζκψλ δψσλ θαη επηβνιή αληίζηνηρσλ κέηξσλ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ, γηα ηελ θαηαιιειφηεηα απηψλ.
Αηελέξγεηα Βιέγρνπ Καηαιιειφηεηαο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη άξδεπζεο, σο επίζεο θαη θάζε ηερληθνχ
έξγνπ, ην νπνίν παξνπζηάδεη πγεηνλνκηθφ ελδηαθέξνλ, θαηά ηηο θάζεηο κειέηεο,
θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο. Άζθεζε Πεξηβαιινληηθνχ Βιέγρνπ Πνηφηεηαο ζηα κέζα
ηνπ Πεξηβάιινληνο (έδαθνο, επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά, αέξαο) θαζψο θαη
έιεγρνο ησλ εθπνκπψλ ξππνγφλσλ νπζηψλ, ζνξχβσλ θαη αθηηλνβνιίαο απφ πάζεο
θχζεσο εγθαηαζηάζεηο. Αηελέξγεηα Βιέγρνπ Καηαιιειφηεηαο απφ πγεηνλνκηθήο
πιεπξάο, ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο, απνθνκηδήο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ
απνξξηκκάησλ, θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο
ησλ ιπκάησλ θαη ησλ πγξψλ απνβιήησλ. Οξγάλσζε θαη εθηέιεζε ησλ
εληνκνθηνληψλ, κπνθηνληψλ θαη απνιπκάλζεσλ θαζψο θαη πγεηνλνκηθψλ κειεηψλ
ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.
πιινγηθή εξγαζία κε άιινπο εηδηθνχο, φπσο: Βπνπηεία εθαξκνγήο κέηξσλ ζηνλ
Σνκέα Τγηεηλήο θαη Ώζθάιεηαο ηεο Βξγαζίαο. πκκεηνρή ζε επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο
γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε πγεηνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ
απνζθνπεί ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Υψξαο (επηδεκίεο, ζεηζκνί,
πιεκκχξεο θ.ι.π.). πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε ζέκαηα Αεκφζηαο θαη
Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο. Οξγάλσζε θαη εθπφλεζε πξνγξακκάησλ Ώγσγήο Τγείαο.
Βθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζε ζέκαηα Ώηνκηθήο, Αεκφζηαο θαη Κνηλσληθήο Τγηεηλήο,
Αηαθψηηζεο θαη Τγηεηλήο ηνπ Πεξηβάιινληνο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
Δ εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Κνηλνηηθήο Τγείαο έρεη σο ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε
ζηειερψλ ηθαλψλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία θαη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ
ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν
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ηεο “θρονηίδας σγείας” κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε ηεο αζζέλεηαο, ζηελ πξναγσγή ηεο
πγείαο, θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο
θνηλφηεηαο.
1. Σκήκα Αεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε
Κνηλνηηθήο Τγείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site:
http://www.teiath.gr/seyp/health_visit/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Κνηλσληνινγία ηεο Τγείαο, Φπρνινγία, Αηαρείξηζε ηνπ
ζηξεο, Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Τγείαο – Οηθνλνκία ηεο Τγείαο, πζηήκαηα Τγείαο,
Ώλαηνκία, Φπζηνινγία, Μηθξνβηνινγία, Πιεξνθνξηθή, Παζνινγία, Υεηξνπξγηθή,
Φαξκαθνινγία, Πιεξνθνξηθή Τγείαο, Οξζνπεδηθή, Ώηνκν-Πεξηβάιινλ & Τγεία,
Θεκειηψδεηο Ώξρέο Ννζειεπηηθήο, Παζνινγηθή-Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή
Αηεξγαζία, Παηδηαηξηθή, Γπλαηθνινγία-Μαηεπηηθή, Αηαηξνθή & Τγεία, Ννζειεπηηθή
Βηδηθνηήησλ, Γεληθή Βπηδεκηνινγία, Ογθνινγία, ΐηνζηαηηζηηθή, Μεζνδνινγία
Έξεπλαο, Βηδηθή Βπηδεκηνινγία, Κνηλσληθά πξνβιήκαηα-Κνηλσληθή παξέκβαζε,
Ώπνθαηάζηαζε ρξνλίσο παζρφλησλ, Αίθαην Τπεξεζηψλ Τγείαο – Αηαζθάιηζε
Πνηφηεηαο, Πξνζηαζία Μεηξφηεηαο & Παηδηνχ, Γεξηαηξηθή – Πξνζηαζία ηξίηεο
ειηθίαο, Νεπξνινγία-Φπρηαηξηθή – Πξνζηαζία Φπρηθήο Τγείαο, Κνηλνηηθή Τγεία,
Αεκφζηα & Κνηλσληθή Τγηεηλή, Ώγσγή & Πξναγσγή Τγείαο, Μεζνδνινγία Ώγσγήο
Τγείαο, ρνιηθή Τγηεηλή, Τγηεηλή & Ώζθάιεηα ζηελ εξγαζία, Πξνγξάκκαηα Ώγσγήο
& Πξναγσγήο Τγείαο – Βθαξκνγέο, Μεζνδνινγία Βπαγγέικαηνο, θ.ά.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο
επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη αζρνινχληαη, είηε απηνδχλακα, είηε ζε
ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη ησλ Κνηλσληθψλ
Τπεξεζηψλ, κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε
πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε θξνληίδα θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ζην πιαίζην
ηεο πξσηνγελνχο, ηεο δεπηεξνγελνχο θαη ηεο ηξηηνγελνχο πξφιεςεο. Αίλεηαη έκθαζε
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζην ρψξν εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα
ζηελ θνηλφηεηα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην ξφιν ηνπο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη επίθαηξν
θαζψο αληαπνθξίλεηαη ζε ζχγρξνλεο θαη νπζηαζηηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ
δηακνξθσζεί θαη εμαθνινπζνχλ λα δηακνξθψλνληαη ζην ρψξν ηεο θξνληίδαο πγείαο.
Οη πηπρηνχρνη έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο ηφζν ζηνλ Εδησηηθφ φζν θαη ζην
Αεκφζην Σνκέα. Οη θχξηνη θνξείο απαζρφιεζεο ηνπο αθνξνχλ: Κέληξα πγείαο,
Κέληξα πξνζηαζίαο κεηξφηεηαο θαη παηδηνχ, Κέληξα νηθνγελεηαθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ, Εαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα, Κέληξα αηκνδνζίαο, Εαηξηθνθνηλσληθέο
ππεξεζίεο λνζνθνκείσλ, Βμσηεξηθά ηαηξεία, Αηαβεηνινγηθά θέληξα, Ώληηθπκαηηθφο
αγψλαο, Ώληηθαξθηληθφο αγψλαο, Ώληηαθξνδηζηαθφο αγψλαο, Ώληηαιθννιηθφο
αγψλαο, ΐξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, ρνιηθή Τγηεηλή, Πξνζηαζία λεφηεηαο, Ελζηηηνχην
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Τγείαο ηνπ παηδηνχ, Βπηδεκηνινγηθέο έξεπλεο δηεξεχλεζεο, Κ.Ά.Π.Δ., Τγηεηλή
εξγαζίαο.

ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ
ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ
Σα αλσηέξσ ηκήκαηα θαιχπηνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο ηεο
επηζηήκεο ηεο δηαηξνθήο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηνλ άλζξσπν θαη
ζπγθεθξηκέλα ηελ θαιή γλψζε ηεο ζχλζεζεο ησλ ηξνθίκσλ, ηελ επίδξαζε ηεο ηξνθήο
ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ επίιπζε δηαηηεηηθψλ πξνβιεκάησλ.
1. Σκήκα Γηαηξνθήο & Γηαηνινγίαο. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. web site: http://www.nutr.teithe.gr/
2. Σκήκα Γηαηξνθήο & Γηαηνινγίαο. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
Θεζζαιίαο. Σέξκα Σεκπνλέξα 43100 Καξδίηζα. web site: http://www.teilar.gr/
3. Σκήκα Γηαηξνθήο & Γηαηνινγίαο. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Κξήηεο. Παξάξηεκα εηείαο. web site: http://www.dd.teicrete.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Φπζηθή, Υεκεία, ΐηνρεκεία, ΐηνινγία, Βηζαγσγή ζηελ
Βπηζηήκε ησλ Σξνθίκσλ, Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ηεο Αηαηξνθήο, Φπζηνινγία ηνπ
Ώλζξψπνπ, ΐηνζηαηηζηηθή, Μηθξνβηνινγία θαη Τγηεηλή Σξνθίκσλ, Υεκεία θαη
Ώλάιπζε Σξνθίκσλ, Πξνζζεηηθέο Όιεο ζηα Σξφθηκα, Ώξρέο Παξαζθεπήο Σξνθίκσλ,
Αηαηξνθή θαη Κχθινο Γσήο, Κιηληθή Αηαηξνθή, ρεδηαζκφο Αηαηηνινγίνπ γηα
θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ρεδηαζκφο Αηαηηνινγίνπ γηα παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο,
ΐηνινγηθφο Ρφινο Ληπηδίσλ-Πξσηετλψλ-Τδαηαλζξάθσλ, Σνμηθνινγία Σξνθίκσλ,
Εζνδχγην Βλέξγεηαο θαη Έιεγρνο ΐάξνπο, Ώζιεηηζκφο θαη Αηαηξνθή, Βθηίκεζε
ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο αηφκνπ, Ώιιειεπηδξάζεηο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, Οηθνλνκία
θαη Πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο Αηαηξνθήο, Βπξσπατθέο Αηαηξνθηθέο πλήζεηεο θαη
Σερλνινγία, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Μνλάδσλ Σξνθίκσλ, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κξήηεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2012-13)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d67e87ff715f94500a88416e696a66375
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ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηελ Αηαηξνθή θαη Αηαηηνινγία, κε δχν θαηεπζχλζεηο α). Αηαηξνθή θαη Λεηηνπξγηθά
Σξφθηκα θαη β). Κιηληθή Αηαηηνινγία.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Αηαηξνθήο αζρνινχληαη, κε ηα αθφινπζα αληηθείκελα:
Βμέηαζε ηεο ζξεπηηθήο αμίαο ησλ ηξνθίκσλ. Καηάξηηζε δηαηξνθηθήο εηηθέηαο ησλ
ηξνθίκσλ. πκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε πξνδηαγξαθψλ παξαζθεπήο λέσλ πξντφλησλ.
Καηάξηηζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ δηαηηνινγίσλ θαη επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ηνπο.
Ώλάιεςε ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη επίβιεςε ηεο καδηθήο παξαγσγήο γεπκάησλ.
Βπίζεο, έρνπλ δηθαίσκα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο εκπνξίαο δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ,
κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα πάληνηε
κε ηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη λα απαζρνιεζνχλ κε ηελ έξεπλα ζεκάησλ
ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη απαζρνινχληαη ζε θέληξα
αδπλαηίζκαηνο, θέληξα πγείαο, θιηληθέο θαη λνζνθνκεία, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο
δηαηηνιφγνη, ζε βηνκεραλίεο καδηθήο παξαγσγήο γεπκάησλ, βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη
αζιεηηθά θέληξα. Βπίζεο, φζνη έρνπλ θάλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, απαζρνινχληαη
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζε εξεπλεηηθά θέληξα.
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο δηαηξνθήο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ζε λνζνθνκεία,
ηδησηηθέο θιηληθέο, θέληξα πγείαο, ζηνπο δήκνπο, ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη
αζιεηηθά θέληξα, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, θαηαζθελψζεηο, ππεξεζίεο πξνζηαζίαο ηνπ
θαηαλαισηή, δηαηηνινγηθά θέληξα, φπνπ δηακνξθψλνπλ θαη εθαξκφδνπλ δηαηηνινγηθά
πξνγξάκκαηα, ζε κνλάδεο καδηθήο παξαγσγήο θαγεηψλ απιήο θαη δηαηηεηηθήο
δηαηξνθήο, ζε επηρεηξήζεηο παξαγσγήο, εκπνξίαο θαη δηαθήκηζεο ηξνθίκσλ θαη
πνηψλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο δηαηηνιφγνο πξαγκαηνπνηψληαο δηαηξνθηθέο
έξεπλεο θαη κειέηεο, εμεηάδνληαο ηε ζξεπηηθή αμία ησλ ηξνθίκσλ ζπκκεηέρνληαο
ζηελ θαηάξηηζε πξνδηαγξαθψλ παξαζθεπήο λέσλ πξντφλησλ αλαιακβάλνληαο θαη
ηελ επίβιεςε ηεο καδηθήο παξαγσγήο γεπκάησλ, ζε βηνκεραλίεο παξαζθεπήο
ηξνθίκσλ. Βπίζεο έρεη δηθαίσκα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο εκπνξίαο δηαηηεηηθψλ
ηξνθψλ. Σέινο, κπνξεί λα εξγαζηεί ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα
πάληα κε ηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη κπνξεί λα απαζρνιεζεί κε ηελ
έξεπλα ζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηαο.

ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Βξγνζεξαπείαο θαιχπηεη ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηεο κειέηεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ελαζρνιήζεσλ/ έξγσλ ηνπ αηφκνπ, ζηνπο
ηνκείο ηεο απηoζπληήξεζεο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηνπ
εληνπηζκνχ ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο
εξγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο κε ζθνπφ ηελ θαηάθηεζε ηνπ αλψηεξνπ δπλαηνχ
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επηπέδνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ, έηζη
ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηηπρήο αλάιεςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ξφισλ ηεο δσήο ηνπ.
1. Σκήκα Δξγνζεξαπείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web
site: http://www.teiath.gr/seyp/new_occupational_therapy/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ΐαζηθέο αξρέο Βξγνζεξαπείαο, Δ Αξαζηεξηφηεηα ζηελ
Βξγνζεξαπεία, ΐαζηθά ζηνηρεία Φπζηνινγίαο θαη Νεπξνθπζηνινγίαο, Βηζαγσγή ζηελ
Φπρνινγία, Ώλαηνκία, Παζνινγία, Ώλάπηπμε θαη Βξγνζεξαπεία, Βξγνζεξαπεία θαη
Οξγαληθά Ννζήκαηα, Βξγνζεξαπεπηηθή αλάιπζε ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο,
Αεκηνπξγηθφηεηα θαη Βξγνζεξαπεία, Σέρλε θαη Βξγνζεξαπεία, ηαηηζηηθή,
Φπρνπαζνινγία παηδηψλ θαη ελειίθσλ, Νεπξνινγία, Φπρνθνηλσληθή Βξγνζεξαπεία,
Βξγνζεξαπεία ζε ελήιηθεο κε λεπξνκπτθέο δηαηαξαρέο, Αεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη
πξνζέγγηζεο
αηφκσλ
κε
δπζιεηηνπξγία-Βξγνζεξαπεία,
Βπαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε θαη Βξγνζεξαπεία, Βξγνζεξαπεία ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε
λεπξνκπτθέο δηαηαξαρέο, Βξγνζεξαπεία ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε αλαπηπμηαθέο
δηαηαξαρέο, Οξζνπεδηθή, Βξγνζεξαπεία ζε ειηθησκέλνπο, Αενληνινγία ζηελ
Βξγνζεξαπεία, Βπηζηήκε Έξγνπ, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Τπεξεζηψλ
Βξγνζεξαπείαο, Βξγνλνκία, Δ Βξγνζεξαπεία ζε πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/de811a9b4d7d04a6bbdd61ea0d35088bc

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Βξγνζεξαπείαο,
απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη αλαπηχζζνπλ ηηο απαηηνχκελεο
δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο σο Βξγνζεξαπεπηέο ψζηε λα κπνξνχλ λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο είηε σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, είηε σο ππεχζπλνη,
ζηειέρε ή κέιε επηζηεκνληθψλ νκάδσλ ζε λνζνθνκεία, νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο
ηεο Πξσηνβάζκηαο, Αεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο Πεξίζαιςεο.
Ο Βξγνζεξαπεπηήο θαηαλνψληαο ηελ ζεκαζία ησλ έξγσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ, δνπιεχεη κε: άηνκα θάζε ειηθίαο πνπ
εκθαλίδνπλ δπζιεηηνπξγίεο ή/ θαη αλαπεξίεο, πεξηνξηζκνχο ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ
θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο, ή/ θαη δπζθνιίεο ζηελ ηζφηηκε
θνηλσληθή ζπκκεηνρή (άηνκα κε ςπρηθέο, θηλεηηθέο, λεπξνινγηθέο, αηζζεηεξηαθέο θαη
γλσζηηθέο δηαηαξαρέο, θαζψο θαη άηνκα κε θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο φπσο άηνκα
ηεο ηξίηεο ειηθίαο, θπιαθηζκέλνη, άζηεγνη, πξφζθπγεο, θ.ά.
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ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ
Σα αλσηέξσ ηκήκαηα επηδηψθνπλ λα θαηαξηίζνπλ άηνκα ηθαλά λα γίλνπλ
εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο ηνπ κηθξνβηνιφγνπ, παζνινγναλαηφκνπ θπηηαξνιφγνπ θαη
ηνπ βηνρεκηθνχ ηαηξνχ. πγθεθξηκέλα έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε
θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη
ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ηαηξηθψλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκαζηψλ ζηνπο ηζηνχο, ζηα
πγξά θαη ζηηο εθθξίζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ
εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα εθπαίδεπζε/θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε.
1. Σκήκα Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web
site: http://www.teiath.gr/seyp/iatrika_ergastiria/
2. Σκήκα Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Ώιεμάλδξεην
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο 57400 Θεζζαινλίθε.
web site: http://www.mls.teithe.gr/
3. Σκήκα Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. 41110, Λάξηζα. web site: http://www.teilar.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλαηνκηθή, Φπζηνινγία , Γεληθή Μηθξνβηνινγία,
Πεηξακαηφδσα, Ώλφξγαλε Υεκεία, Φπζηθή, Εαηξηθή Φπζηθή, Υεκεία, Μαζεκαηηθά,
Πιεξνθνξηθή, Εζηνξία Εαηξηθήο, ΐηνινγία, ΐηνρεκεία, ΐηνκεηξία – ΐηνζηαηηζηηθή,
Ώλαηνκηθή, Φπζηνινγία, Πεηξακαηφδσα, Σερλνινγία Οξγάλσλ, Ώξρέο πιεζπζκηαθήο
πγηεηλήο, Πξψηεο βνήζεηεο, Μηθξνβηνινγία, Ώηκαηνινγία, Ώηκνδνζία, Ώηκνιεςία,
Κιηληθή
Υεκεία,
Ώλνζνινγία,
Ενινγία,
Εζηνπαζνινγία,
Μπθεηνινγία,
Παξαζηηνινγία, ζξεπηηθά Τπνζηξψκαηα, Σερλνινγία Οξγάλσλ, Ώλνζνινγία,
Ενινγία, Μπθεηνινγία, Παξαζηηνινγία, Αενληνινγία Βπαγγέικαηνο, Βξγαζηαθέο
ρέζεηο, Κνηλσληνινγία, θ.ά.
Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Σερλνιφγνπ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dd16b6a65434a4485a296b8049382897d

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο
ΐηνηαηξηθέο Μέζνδνη θαη Σερλνινγία ζηε Αηάγλσζε.
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 291

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη πηπρηνχρνη απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο
εμεηδηθεπκέλεο θαη ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο σο Σερλνιφγνη Εαηξηθψλ
Βξγαζηεξίσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε φινπο ηνπο Βξγαζηεξηαθνχο
ηνκείο πνπ θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο. Βηδηθφηεξα: νη
Σερλνιφγνη Εαηξηθψλ Βξγαζηεξίσλ: Βθηεινχλ ην ηερλνινγηθφ κέξνο φισλ ησλ
εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ησλ Εαηξηθψλ Βξγαζηεξίσλ ζε Ννζνθνκεία, Κιηληθέο,
Εδησηηθά Βξγαζηήξηα, Βξεπλεηηθά θέληξα, Βξγαζηήξηα ΏΒΕ (Παλεπηζηεκίσλ & ΣΒΕ)
θιπ. Βθαξκφδνπλ φιεο ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, αμηνινγνχλ ην πνηνηηθφ απνηέιεζκα
απηψλ (ηερλνγλσζία) θαη ν ξφινο ηνπο είλαη ππεχζπλνο θαη παξάιιεινο κε ην ξφιν
ησλ άιισλ επηζηεκφλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ο πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Εαηξηθψλ
Βξγαζηεξίσλ κπνξεί λα εξγαζηεί: ζε εξγαζηήξηα λνζνθνκείσλ, δεκφζησλ θαη
ηδησηηθψλ, ζε ζηαζκνχο αηκνδνζίαο, θέληξα πγείαο, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε ηαηξηθά
εξγαζηήξηα. Βηδηθφηεξα ζηα εμήο εξγαζηήξηα: κηθξνβηνινγηθφ, βηνρεκηθφ,
αηκαηνινγηθφ, αηκνδνζίαο, αλνζνινγηθφ ηζηνζπκβαηφηεηαο, ππξεληθήο ηαηξηθήο,
νξκνλνινγηθφ ελδνθξηλνινγηθφ, ηνμηθνινγηθφ, παζνινγναλαηνκηθφ, νγθνινγηθφ,
θπηηαξνινγηθφ, γελεηηθήο, κνξηαθήο βηνινγίαο, πεηξακαηφδσσλ θαζψο θαη ζε
νπνηαδήπνηε άιια, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν.

ΛΑΗΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ
Σ.Β.Ε. ΔΠΒΕΡΟΤ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 107

ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ
ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ
θνπφο ησλ ηκεκάησλ Λνγνζεξαπείαο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ
ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή δηάγλσζε γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ
ιφγνπ θαη ηεο αθνήο, κε ηελ βνήζεηα ησλ επηζηεκψλ ηεο ΐηνινγίαο, Φπζηθήο θαη
Εαηξηθήο.
1. Σκήκα Λνγνζεξαπείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Δπείξνπ. 4ν ρικ Βζληθήο Οδνχ Εσαλλίλσλ Ώζελψλ
45500, Εσάλληλα. web site: http://www.slt.ioa.teiep.gr/
2. Σκήκα Λνγνζεξαπείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. Μ. Ώιεμάλδξνπ 1 Κνπθνχιη, 26334 –
Πάηξα. web site: http://www.logoth.teipat.gr/
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ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Φσλεηηθή, Βμειηθηηθή Φπρνινγία, Ώλαηνκία-Φπζηνινγία
Ώθνήο, Οκηιίαο, Λφγνπ, Βηζαγσγή ζηε Λνγνπαζνινγία, Παηδηαηξηθή,
Νεπξναλαηνκία /Νεπξνθπζηνινγία, Γλσζηηθή Φπρνινγία, Φπρνθπζηνινγία Ώθνήο,
Οκηιίαο, Λφγνπ, Γισζζηθή Ώλάπηπμε – Καηάθηεζε Γιψζζαο, Φσλνινγηθή
Ώλάπηπμε θαη Αηαηαξαρέο, Κνηλσληνινγία ηεο Τγείαο , Νεπξνινγία, Φπρνπαζνινγία,
Ώλαπηπμηαθέο Γισζζηθέο Αηαηαξαρέο, Ώθννινγία, Κιηληθά Θέκαηα Λνγνπαζνινγίαο,
Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη Αηαηαξαρέο Λφγνπ θαη Οκηιίαο, Αηαηαξαρέο ηεο
Καηάπνζεο – Απζθαγία, Αηαηαξαρέο ηεο Φψλεζεο, Αηαγλσζηηθά Θέκαηα
Λνγνπαζνινγίαο, Ννεκαηηθή Γιψζζα, Κιηληθή Νεπξνςπρνινγία, ΜνξθνΦσλνινγία ηεο Βιιεληθήο, Φπρνινγία ηεο Γιψζζαο θαη Νεπξνγισζζνινγία,
Αηαηαξαρέο Ρνήο – Σξαπιηζκφο, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Τπεξεζηψλ
Λνγνζεξαπείαο, Σεθκεξίσζε απνηειεζκάησλ Λνγνζεξαπείαο, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ πεξηιακβάλεη επίζεο 900 πεξίπνπ ππνρξεσηηθέο θιηληθέο
ψξεο νη νπνίεο δηεμάγνληαη θάησ απφ ηελ επνπηεία επαγγεικαηηψλ Λνγνπαζνιφγσλ/
Λνγνζεξαπεπηψλ θαη έρνπλ ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε, δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε
αζζελψλ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο. Οη θιηληθέο ιακβάλνπλ ρψξα ζε λνζνθνκεία, εηδηθά
ζρνιεία, ηδξχκαηα θαη ζηελ Κιηληθή Λνγνζεξαπείαο ηνπ Σ.Β.Ε.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ θέξνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν Λνγνζεξαπεπηέο ή Θεξαπεπηέο
ηνπ Λφγνπ θαη απαζρνινχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο
Λνγνζεξαπείαο, δειαδή ηεο επηζηήκεο πνπ έρεη σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ηε κειέηε,
έξεπλα θαη εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ γχξσ απφ ηελ Ώλζξψπηλε
Βπηθνηλσλία-Φσλή, Οκηιία, Λφγν (πξνθνξηθφ, γξαπηφ), κε ιεθηηθή επηθνηλσλία – θαη
ηηο δηαηαξαρέο απηήο, θαζψο θαη ηηο δηαηαξαρέο ησλ θαηαπνηηθψλ θηλήζεσλ ηνπ
ζηνκαηνθάξπγγα. Βηδηθφηεξα νη Λνγνζεξαπεπηέο απαζρνινχληαη επαγγεικαηηθά
ζηνπο αθνινχζνπο ηνκείο: Ώμηνιφγεζε ηεο αλζξψπηλεο Βπηθνηλσλίαο-Φσλήο,
Οκηιίαο, Λφγνπ (πξνθνξηθνχ-γξαπηνχ) θαη πξφιεςε, δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε θαη
ζεξαπεία ησλ δηαηαξαρψλ πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ θαζψο θαη ησλ δηαηαξαρψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηαπνηηθέο θηλήζεηο ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα. Βπηζηεκνληθή έξεπλα
θαη κειέηε ζην ελ ιφγσ γλσζηηθφ αληηθείκελν. Άζθεζε θάζε άιιεο επαγγεικαηηθήο
θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εκπίπηεη ζην αληηθείκελν ηνπ θιάδνπ ηεο
Λνγνζεξαπείαο ζχκθσλα κε ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο.
Οη πηπρηνχρνη έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο: ην δεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην
ηνκέα (νξγαληζκνί, ζρνιεία, λνζνθνκεία, ηδξχκαηα, θέληξα ςπρηθήο πγείαο θ.ά.) θαη
εμειίζζνληαη ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά
δηαηάμεηο. Βπίζεο κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε ζρέζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο ή άιιε κνξθή εξγαζηαθήο ζρέζεο ή σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε Κέληξα
Λνγνζεξαπείαο θαη ζε Κέληξα Ώπνθαηάζηαζεο. Έρνπλ επίζεο δηθαίσκα παξνρήο
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θαη‟ νίθνλ ζεξαπείαο ζε αζζελείο, θαζψο θαη λα ηδξχνπλ ηδησηηθά Κέληξα
Λνγνζεξαπείαο ή Κέληξα Ώπνθαηάζηαζεο.

ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ
Σα ηκήκαηα Μαηεπηηθήο έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε
κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε πνπ πεξηιακβάλεη ηα
γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Μαηεπηηθήο κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα
θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα
εθπαίδεπζε/θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο
ζηαδηνδξνκίαο θαη εμέιημε. Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαιχπηεη πιήξσο ηελ
επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή θαηάξηηζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ζε ζέκαηα: Μαηεπηηθήο
– Γπλαηθνινγίαο, Νενγλνινγίαο, Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Γελεηήζηαο
Ώγσγήο, Βπαγγεικαηηθήο Αενληνινγίαο Έξεπλαο, Πξφιεςεο θαη Ώγσγήο Τγείαο.
1. Σκήκα Μαηεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα
Ώζήλαο.
Μεηξφδσξνπ
24
10441 Ώζήλα. web
site:
http://www.teiath.gr/seyp/new_midwifery/

2. Σκήκα Μαηεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο 57400 Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.midw.teithe.gr/

3. Σκήκα Μαηεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Πεξηνρή ΚΒΠΣΒ, 50200 ΠηνιεκαΎδα. web site:
http://mw.teiwm.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλαηνκία, Φπζηνινγία, Ννζνινγία, Αηαηηεηηθή,
Φαξκαθνινγία, Παηδηαηξηθή, ΐηνρεκεία, Υεηξνπξγηθή, Μηθξνβηνινγία, Κνηλσληθή
Τγηεηλή, Γεληθή Ννζειεπηηθή, Φπρνινγία, Μαηεπηηθή, Γπλαηθνινγία, Νενγλνινγία,
Μαηεπηηθή Φξνληίδα, ε Γπλαηθνινγηθή Ννζειεπηηθή, Ννζειεπηηθή Νενγλνχ,
Φπρνζσκαηηθή Βηνηκφηεηα Γνλέσλ, Κνηλνηηθή Μαηεπηηθή Φξνληίδα, Οηθνγελεηαθφο
Πξνγξακκαηηζκφο – εμνπαιηθή Τγεία, πκβνπιεπηηθή – Αηδαθηηθή ζηε Μαηεπηηθή
Φξνληίδα, Αενληνινγία θαη Ννκνζεζία Βπαγγέικαηνο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2010-11)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6b5bcb023b7542ae8cf82a80dd7b8e0b
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2011-12)
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http://myfiles.sch.gr/server/get/d3d9adba1779d4511b119055bc78c1e57

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Μαηεπηηθήο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ζην δεκφζην θαη
ηδησηηθφ ηνκέα ή σο απηναπαζρνινχκελνη, κε ηελ εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο
θξνληίδαο ηεο εγθχνπ, επηηφθνπ, ιερψλαο θαη λενγλνχ, ηεο γπλαηθνινγηθψο
άξξσζηεο, θαζψο επίζεο κε ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ νηθνγελεηαθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ θαη πγηεηλνινγηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ ή νκάδσλ ζε ζέκαηα ηεο
εηδηθφηεηάο ηνπο.

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ
ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔΔ
ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ
ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΏ
Σν ηκήκαηα Ννζειεπηηθήο έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε
κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο πνπ πεξηιακβάλεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ
εθαξκνζκέλε έξεπλα. Βπίζεο, λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα εθπαίδεπζε/θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε, σο πνιπδχλακσλ λνζειεπηψλ,
ππεχζπλσλ γηα ηε θξνληίδα ηνπ αλζξψπνπ πγηνχο θαη αζζελνχο ηελ πξφιεςε λφζσλ
θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο.
1. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site:
http://www.teiath.gr/seyp/nursing_a/

2. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. ΐαζ. Γεσξγίνπ 3 68300
Αηδπκφηεηρν. web site: http://nursing.teikav.edu.gr/
3. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Κξήηεο. 71004 Δξάθιεην. web site: http://www.teicrete.gr/nosil/
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4. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο 57400 Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.nurse.teithe.gr/

5. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Δπείξνπ Βζληθή νδφο Εσαλλίλσλ – Ώζελψλ 45500, Εσάλληλα. web site:
http://nursing.ioa.teiep.gr/

6. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. 3ν Υικ Π.Β.Ο. Λακίαο – Ώζήλαο 35100 Λακία. web
site: http://www.nos.teilam.gr/
7. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Θεζζαιίαο. Πεξηθεξεηαθή νδφο Λάξηζαο – Σξηθάισλ 41110 Λάξηζα.
web site: http://medcare.teilar.gr/
8. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. Μ. Ώιεμάλδξνπ 1 Κνπθνχιη, 26334 Πάηξα. web site:
http://nurs.teiwest.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλαηνκία, Φπζηνινγία, Φαξκαθνινγία, Παζνινγία,
Μηθξνβηνινγία, Υεηξνπξγηθή, ΐηνζηαηηζηηθή, Παηδηαηξηθή θαη Φπρηαηξηθή, Βηζαγσγή
ζηελ Βπηζηήκε ηεο Ννζειεπηηθήο, Εζηνξία ηεο Ννζειεπηηθήο Πιεξνθνξηθή Τγείαο,
ΐαζηθέο αξρέο Ννζειεπηηθήο, Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή, Αηαηηεηηθή – Αηαηξνθή,
Αηαγλσζηηθή Ννζειεπηηθή Πξνζέγγηζε, Μεζνδνινγία Έξεπλαο, πκβνπιεπηηθή
Ννζειεπηηθή, Μέζνδνη Αηδαζθαιίαο, Ώλαθνπθηζηηθή Ννζειεπηηθή Φξνληίδα, Ώγσγή
Τγείαο, Βπηδεκηνινγία, Αεκφζηα Τγηεηλή, Ννζειεπηηθή, Παζνινγηθή Ννζειεπηηθή,
Παηδηαηξηθή – Μαηεπηηθή Ννζειεπηηθή, Ννζειεπηηθή Φπρηθήο Τγείαο,
Βλδνλνζνθνκεηαθέο Λνηκψμεηο, Βπείγνπζα Ννζειεπηηθή, Πεξηεγρεηξεηηθή
Ννζειεπηηθή, Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή, Γεξνληνινγηθή Ννζειεπηηθή, Κνηλσληνινγία
ηεο Τγείαο, Φπρνινγία, Βμειηθηηθή Φπρνινγία, Οηθνλνκία ηεο Τγείαο, Ννζειεπηηθή
Αενληνινγία, Ννζειεπηηθή Αηνίθεζε, Αηαπνιηηηζκηθή Ννζειεπηηθή θαη Βπξσπατθφ
Αίθαην, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η Αζήλαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dabd91f7b945a4c28a6152b000013275f
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/ded9f6d52fc694a40b95474fb5a88d574
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η Αλαη. Μαθεδνλίαο - Θξάθεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ.
έηνο 2008-09)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d0cd3fd359c404ec28438dd8dd0958ca8
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η Θεζζαιίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2010-11)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d34cae8bf4b714b70bef9628d8f90de90
Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Ννζειεπηή /ηξηαο
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d1d00a3e364864e1baee2ad55b9bc6fc6

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 296

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο πξνζθέξεη (7) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α).
ΜΒΘ & Βπείγνπζα Ννζειεπηηθή β). Σξαχκαηα & Έιθε, Θεξαπεία – Φξνληίδα γ).
Βξγαζηεξηαθή & Κιηληθή Ννζειεπηηθή Καξδηνινγία δ). ΜΒΘ – Καξδηνινγηθή
Ννζειεπηηθή ε). Κιηληθή Παηδηαηξηθή – Ννζειεπηηθή, Έξεπλα ζη). Νεπξνινγηθά
Ννζήκαηα – χγρξνλε Πξαθηηθή ΐαζηζκέλε ζε Βλδείμεηο ε). Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα
Βξγαζίαο.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε
ηίηιν Φξνληίδα ζην αθραξψδε Αηαβήηε κε δχν θαηεπζχλζεηο: α). Κιηληθή Αηαβεηνινγία θαη
β). Θεξαπεπηηθή εθπαίδεπζε ζην αθραξψδε Αηαβήηε.

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Δπείξνπ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ
Ννζειεπηηθή – Παζνινγία.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο Ννζειεπηήο απνηειεί ηνλ θχξην θαη πξσηαξρηθφ ππεχζπλν επηζηήκνλα ζηε
ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηεο Πξσηνβάζκηαο, Αεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο
θξνληίδαο Τγείαο. Ο ξφινο ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ παξνρή ζεξαπεπηηθψλ
παξεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη ήδε
λνζήζεη, αιιά επεθηείλεηαη θπξίσο ζηηο παξεκβάζεηο εθείλεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηε
δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο Τγείαο. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη
πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο θέξνπλ ηνλ ηίηιν «Νοζηλεσηής / ηρια» θαη δηαζέηνπλ πςειφ
επίπεδν ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο επηζηήκεο.
πγθεθξηκέλα: ν Ννζειεπηήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηαηξφ, ζηα πιαίζηα ηεο
λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο: εθηηκά ηηο αλάγθεο ηνπ πγηνχο ή αζζελνχο αηφκνπ,
ζρεδηάδεη ηε θξνληίδα ηνπ, εθαξκφδεη ην ζρέδην θξνληίδαο κε λνζειεπηηθέο
παξεκβάζεηο, αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο θξνληίδαο θαη επαλεθηηκά θαη
ηξνπνπνηεί ην αξρηθφ ζρέδην, παξεκβαίλνληαο νπζηαζηηθά ζην λα βνεζήζεη ην άηνκν,
ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα φζνλ αθνξά ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ζηελ
πξφιεςε ηεο λφζνπ, ζηε ζεξαπεία θαη ζηελ απνθαηάζηαζε.
Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ν λνζειεπηήο αζθεί δηνίθεζε, δηδαζθαιία, αιιά θαη
λνζειεπηηθή έξεπλα γηα ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο ηνπ. Ο Ννζειεπηήο πνπ
εξγάδεηαη ζηα λνζνθνκεία, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, απνηειεί ηζφηηκν κέινο ηεο
δηεπηζηεκνληθήο πγεηνλνκηθήο νκάδαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηαηξνχο,
θπζηθνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη άιινπο
επαγγεικαηίεο πγείαο. Βθηφο ησλ λνζνθνκείσλ, άιινη ηνκείο άζθεζεο ηνπ
λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο κπνξεί λα είλαη: ηα Κέληξα Τγείαο, Τγεηνλνκηθνί θαη
άιινη νξγαληζκνί, Ε.Κ.Ά., Β.Β.., Π.Ε.Κ.Π.Ώ., Α.Β.Δ., Ο.Σ.Β., Ο..Β., Σξάπεδεο,
ΐηνκεραλίεο, Βξγνζηάζηα, Ώζθαιηζηηθέο Βηαηξείεο, Εδξχκαηα θξνληίδαο
Διηθησκέλσλ, Μεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ, Κ.Ά.Π.Δ., ζρνιεία παηδηψλ κε εηδηθέο
αλάγθεο, ηδξχκαηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
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ΟΓΟΝΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Οδνληηθήο Σερλνινγίαο, θαιχπηεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ
ζην πεδίν ησλ Οδνληνπξνζζεηηθψλ εξγαζηψλ Ώθίλεηεο θαη Κηλεηήο Πξνζζεηηθήο,
θαζψο θαη ησλ Οξζνδνληηθψλ κεραλεκάησλ. Σν Σκήκα έρεη σο απνζηνιή, λα
πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ
γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία ησλ βηνυιηθψλ θαη ζηηο κεζφδνπο ζρεδίαζεο θαη
θαηαζθεπήο ησλ νδνληηθψλ πξνζζέζεσλ θαη ησλ νξζνδνληηθψλ κεραλεκάησλ.
1. Σκήκα Οδνληηθήο Σερλνινγίαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web
site: http://www.teiath.gr/seyp/dental_technology/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Φπζηθή, Υεκεία, Ώλαηνκία, ΐηνινγία, Φπζηνινγία,
Πιεξνθνξηθή, ΐηνρεκεία, ΐηνκεηξία-ΐηνζηαηηζηηθή, Αενληνινγία Βπαγγέικαηνο,
Ώξρέο Αηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη Οξγάλσζε Βξγαζηεξίνπ, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα,
Ώξρέο Οξγάλσζεο & Αηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο, Κνηλσληνινγία ηεο Τγείαο,
Ώξρέο Marketing, Bαζηθέο Ώξρέο Οδνληνηερληθήο, Οδνληηθή Μνξθνινγία,
Οδνληνηερληθά ΐηνυιηθά, Φπζηνινγία ηνκαηνγλαζηθνχ πζηήκαηνο –
πγθιεηζηνινγία, Ώηζζεηηθή πξνζζεηηθψλ απνθαηαζηάζεσλ, Μηθξνβηνινγία
ηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, Τγηεηλή ζηφκαηνο θαη εξγαζηεξίνπ, Πξψηεο βνήζεηεο,
Μεζνδνινγία – Έξεπλα, Κηλεηή Πξνζζεηηθή, Ώθίλεηε Πξνζζεηηθή, Οξζνδνληηθή,
Ώπνθαηάζηαζε
δπζιεηηνπξγηψλ
ζχγθιεηζεο,
Οδνληηαηξηθή
Κεξακηθή,
Γλαζνπξνζσπηθή Πξνζζεηηθή, Πξνζζεηηθή επί εκθπηεπκάησλ, πλδπαζκέλε
Πξνζζεηηθή-χλδεζκνη Ώθξηβείαο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d85e3015946224c8ca7f4b446c4e49f27

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν Τιηθά Οδνληηθήο
Σερλνινγίαο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Οδνληηθήο Σερλνινγίαο, απαζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ
θαη δεκφζην ηνκέα, ζε φιν ην θάζκα ησλ νδνληνηερληθψλ θαη νξζνδνληηθψλ
θαηαζθεπψλ θαζψο θαη πξνζζεηηθψλ θαηαζθεπψλ γηα απνθαηάζηαζε αλσκαιηψλ ηεο
ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο. Βηδηθφηεξα έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο είηε σο ζηειέρε
κνλάδσλ είηε σο απηναπαζρνινχκελνη, ζηα εμήο αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο:
Καηαζθεπή πάζεο θχζεσο νδνληνπξνζζεηηθψλ εξγαζηψλ θαη νξζνδνληηθψλ
κεραλεκάησλ, φπσο Οιηθέο θαη Μεξηθέο Οδνληνζηνηρίεο, έλζεηα, ζηεθάλεο θαη
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γέθπξεο, κε ηα εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλα πιηθά, ζπλδέζκνπο αθξηβείαο (Ώttachments)
ζε θηλεηέο πξνζζεηηθέο εξγαζίεο, νξζνδνληηθά κεραλήκαηα θαη πξνζζεηηθέο εξγαζίεο
γηα ηελ απνθαηάζηαζε αλσκαιηψλ ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο. Οη εξγαζίεο απηέο
πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζην εξγαζηήξην κε βάζε ηα απνηππψκαηα θαη ηηο
νδεγίεο ηνπ νδνληηάηξνπ, ν νπνίνο δχλαηαη λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο γηα λα
ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ηνπο.

ΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Οπηηθήο & Οπηνκεηξίαο θαιχπηεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθηέιεζεο δηνξζσηηθψλ ζπληαγψλ, δειαδή ηελ ηνπνζέηεζε
θαη εθαξκνγή νθζαικηθψλ θαθψλ ζε ζθειεηνχο γπαιηψλ νξάζεσο, ηελ ιήςε ησλ
απαξαίηεησλ κεηξήζεσλ γηα ηελ παξαγγειία θαη εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θαθψλ,
ηελ ιήςε κεηξήζεσλ, ηελ παξαγγειία θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ ηχπσλ
θαθψλ επαθήο, φπσο θαη ην κεηέπεηηα νπηνκεηξηθφ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηεο
ζπληαγήο ησλ θαθψλ.
1. Σκήκα Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα.
web site: http://www.teiath.gr/seyp/optics/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Πξψηεο ΐνήζεηεο, Οπηηθή, Οξγαληθή Υεκεία, Γεληθή
Ώλαηνκία, Μαζεκαηηθά & ηαηηζηηθή, Εζηνπαζνινγία, Σερλνινγία Οπηηθψλ Τιηθψλ,
Φπζηνινγία, Βηδηθή Ώλαηνκία, Οπηηθά ξγαλα, Φπζηνινγία Οθζαικνχ, Σερλνι.
Οθζαικ. Φαθψλ, Ώλαηνκία Οθζαικνχ, ρεδίαζε Οθζαικηθψλ Φαθψλ,
Νεπξνθπζηνινγία Οθζαικνχ, Κνζηνιφγεζε & Σηκνιφγεζε, ηνηρεία Βξγαηηθνχ &
Βκπ. Αηθαίνπ, Παζνινγία νθζαικνχ, Οπηηθή ηεο ξαζεο, Καηεξγαζία Οθζ. Φαθψλ,
Οθζαικ. & Κιηληθή Αηάζιαζε, Μηθξνβηνινγία Οθζαικνχ, ρέδην & Ώηζζεηηθή
πξνζψπνπ, Βξγ. Ώζθάιεηα & Τγηεηλή, ΐνεζήκαηα ξαζεο, Σερληθέο Πσιήζεσλ –
Μάξθεηηλγθ, Αενληνινγία Οπηηθνχ – Οπηνκέηξε, Αηφθζαικε ΄Οξαζε, Οπηνκεηξία,
Φαξκαθνινγία Οθζαικνχ, Οξγάλσζε & Αηνίθεζε Βπηρείξεζεο, Φπρνινγία ηεο
ξαζεο, LASER & Οπηηθέο εθαξκνγέο, ΐαζηθέο Ώξρέο Οξζνπηηθήο, θ.ά.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο Σερληθέο Οπηνκεηξηθνχ
Βιέγρνπ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
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Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο
επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, σο Οπηηθνί θαη Βθαξκνζηέο
Φαθψλ Βπαθήο, γηα λα κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ
Γλσζηηθνχ Ώληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη, είηε σο
ππεχζπλνη ή ζηειέρε ζρεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληψλ, νξγαληζκψλ θαη
ππεξεζηψλ. Βηδηθφηεξα, ν Οπηηθφο θαη Βθαξκνζηήο Φαθψλ Βπαθήο: Βθαξκφδεη
ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο κεζφδνπο, θαζψο θαη πξαθηηθέο ζηελ
εθαξκνγή θαη ηνπνζέηεζε δηνξζσηηθψλ ή πξνζηαηεπηηθψλ θαθψλ, εθαξκνγή θαη
νπηνκεηξηθή επηβεβαίσζε ζπληαγήο θαθψλ επαθήο φπσο θαη ζηε δηαθίλεζε θαη
εκπνξία γπαιηψλ ειίνπ θαη άιισλ βνεζεκάησλ φξαζεο. Βθαξκφδεη ζχγρξνλεο
εξγαζηεξηαθέο ηερληθέο ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία νπηηθνχ θαηαζηήκαηνο,
εξγαζηεξίνπ εθηέιεζεο ζπληαγψλ θαη ρψξνπ εθαξκνγήο θαθψλ επαθήο.
Βπηιακβάλεηαη ησλ θνηλσληθψλ θαη λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ νπηηθψλ
επηρεηξήζεσλ έλαληη ησλ πειαηψλ, νθζαικηάηξσλ θαη πγεηνλνκηθψλ ηνπηθψλ ή
εζληθψλ θνξέσλ. Ώζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία ζε
θάζε ηνκέα ηεο Οπηηθήο θαη ηεο εθαξκνγήο θαθψλ επαθήο θαη βνεζεκάησλ φξαζεο.
Έρεη ηελ γλψζε γηα εθπφλεζε ζρεηηθψλ κειεηψλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ ηεο
νπηηθήο βηνκεραλίαο. Καηέρεη ηηο ηθαλφηεηεο ζπιινγηθήο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο,
ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο Οπηηθήο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο, φζν θαη ζε άιινπο θιάδνπο,
φπσο ε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηκεκάησλ θαη γξαθείσλ επηρεηξήζεσλ εηζαγσγήο
θαη δηαθίλεζεο Οπηηθψλ Βηδψλ.

ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ
ζηηο αξρέο θαη ηηο κεζφδνπο ηαηξηθήο αθηηλνγξαθίαο, Ώθηηλνζεξαπείαο,
αθηηλνθπζηθήο θαη αθηηλνπξνζηαζίαο. Βπηπιένλ ην ηκήκα αλαδεηθλχεη εηδηθνχο νη
νπνίνη κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ σο ζπλεξγάηεο ηαηξηθψλ αθηηλνιφγσλ ζε
ξαδηνινγηθά θαη αθηηλνινγηθά εξγαζηήξηα.
1. Σκήκα Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα web
site: http://www.teiath.gr/seyp/x-ray_radiology/index.html

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλαηνκηθή, Φπζηνινγία, Φπζηθή, Υεκεία, ΐηνζηαηηζηηθή,
Ξέλε Γιψζζα, Υξήζε Δ/Τ, Ώ΄ ΐνήζεηεο, Ώηνκηθή & Ππξεληθή Φπζηθή, Σερλνι.
Ώπεηθνληζη. πζηεκ., Ώθηηλνινγηθή Ννζειεπηηθή, Ώθηηλνπξνζηαζία, Εαηξηθή
πιεξνθνξηθή & ηειεταηξηθή., Ώθηηλνθπζηθή, Τγηεηλή, Mαζηνγξαθία, Παηδηαηξηθή
Ώθηηλνινγία, Φπρνινγία, Ώγγιηθή Οξνινγία, Εζηνξία Εαηξηθήο, Ώμνληθή
Σνκνγξαθία, Μαγλεηηθφο πληνληζκφο, Εαηξηθή Φπζηθή, Ώθηηλνζ/θή Ογθνινγία,
Αηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο, Ραδηελεξγά Εζφηνπα, Μνξηαθή ΐηνινγία, Ώθηηληθή
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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ΐηνινγία, Ώγγεηνγξαθία – ηεθαληνγξαθία, Ώξρέο Οηθνλνκηθήο ηεο Τγείαο,
Ώθηηλνινγηθή Παζνινγία, Ώζθάιεηα Βξγαζίαο, πλδ. Ογθνινγηθψλ ζεξαπεηψλ,
Θεξαπεία κε Ραδηελεξγά Εζφη., Τπέξερνη, Αενληνινγία Βπαγγέικαηνο, ΐηνεζηθή, θ.ά.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγνπο κε ηηο
ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λ‟
απαζρνιεζνχλ: ζε ξαδηνινγηθά-αθηηλνινγηθά εξγαζηήξηα λνζνθνκείσλ - δεκφζησλ
θαη ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ,
ζε
εξγαζηήξηα ξαδηνιφγσλ-αθηηλνιφγσλ γηαηξψλ, πνπ αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα, θ.ά.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ
ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ
ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΣΒΕ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Σν ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 246

ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΔ
Σ.Β.Ε. ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 109
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ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ
Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαιχπηνπλ ηελ εθπαίδεπζε βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ
αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ηελ αμηνιφγεζε παξεθθιίζεσλ απφ ην θπζηνινγηθφ, ηελ
επηινγή θπζηθνζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ θαη ηε ζσζηή εθαξκνγή απηψλ.
Οη θαθψζεηο θαη γεληθφηεξα νη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο παξεκβαίλεη
θπξίσο ε Φπζηθνζεξαπεία είλαη νη: νξζνπεδηθέο, ξεπκαηνινγηθέο, αζιεηηθέο,
λεπξνινγηθέο, θαξδηναγγεηαθέο θαη αλαπλεπζηηθέο.
1. Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web
site: http://www.teiath.gr/seyp/physiotherapy/
2. Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. Παξάξηεκα Ώίγηνπ. web
site: http://www.aigio.teipat.gr/
3. Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Ώιεμάλδξεην
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ίλδνο 57400 Θεζζαινλίθε.
web site: http://www.phys.teithe.gr/
4. Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. 3ν Υικ. Π.Β.Ο. Λακίαο-Ώζήλαο 35100
Λακία web site: http://www.phys.teilam.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ΐηνρεκεία, ΐηνθπζηθή, ΐηνκεηξία – ΐηνζηαηηζηηθή,
Κνηλσληνινγία, ηνηρεία Πιεζπζκηαθήο Τγηεηλήο θαη Φπρνινγία, Ώλαηνκηθή,
Φπζηνινγία, Οξζνπαηδηθή, Υεηξνπξγηθή, Παζνινγία, Ννζνινγία, Νεπξνινγία,
Νεπξνθπζηνινγία, Βξγνθπζηνινγία, Παζνθπζηνινγία, Ώζιεηηαηξηθή, ηνηρεία
Ώθηηλνινγίαο, Κηλεζηνζεξαπεία, Κηλεζηνινγία, Ώπνθαηάζηαζε λεπξνινγηθψλ
παζήζεσλ, Μάιαμε, Φπζηθνζεξαπεία ζε παζήζεηο ησλ αγγείσλ ηεο θαξδηάο,
Φπζηθνζεξαπεία ζε παζήζεηο – θαθψζεηο ηνπ Μπνζθειεηηθνχ πζηήκαηνο,
Τδξνζεξαπεία, Ώλαπλεπζηηθή Φπζηθνζεξαπεία, Φπζηθή Εαηξηθή θαη Ώπνθαηάζηαζε,
Κιηληθή Άζθεζε, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Διιάδνο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201213)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d2635c00c5d2b493d9621608a7b88e397

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
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Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Παηδηαηξηθή Φπζηθνζεξαπεία β). Νεπξνκπνζθειεηηθή Φπζηθνζεξαπεία.
Σν ηκήκα ηνπ ηεξεάο Βιιάδαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ
Πξνεγκέλε Φπζηθνζεξαπεία.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Φπζηνζεξαπείαο κπνξεί λα εξγαζηεί: σο ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο ζε δηθφ ηνπ εξγαζηήξην θπζηθνζεξαπείαο- θέληξν απνθαηάζηαζεο
φπνπ ζα δέρεηαη γηα ζεξαπεία πειάηεο ηνπ ή θαη πειάηεο πξνεξρφκελνπο απφ δηάθνξα
αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ ελδέρεηαη λα είλαη ζπκβεβιεκέλνο. Βπίζεο κπνξεί λα
εξγαζηεί πξνζθέξνληαο θαη νίθνλ ζεξαπεία ή θαη σο ζηέιερνο, ππάιιεινο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή άιιε κνξθή εξγαζηαθήο ζρέζεο ζε
λνζνθνκεία, θιηληθέο, ζεξαπεπηήξηα, θέληξα πγείαο πνπ δηαζέηνπλ αλάινγα ηκήκαηα,
ηδξχκαηα απνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε εηδηθέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο,
ζε ΚΏΠΔ, ηαηξεία ζεξαπεπηηθψλ ινπηξνπεγψλ, εηδηθά θέληξα απνθαηάζηαζεο,
αζιεηηθά θέληξα θαη ρψξνπο άζιεζεο, γπκλαζηήξηα, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ
δηαζέηνπλ ρψξνπο γπκλαζηηθήο θαη ρψξνπο δηαηήξεζεο ηεο θαιήο θπζηθήο
θαηάζηαζεο.
Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Φπζηνζεξαπείαο θέξνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν
«Φσζικοθεραπεσηές ή Φσζιοθεραπεσηές» θαη απαζρνινχληαη, είηε απηνδχλακα, είηε
ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γηαηξνχο, κεηά απφ ζρεηηθή ηαηξηθή δηάγλσζε, κε ηελ
πξφιεςε, βειηίσζε θαη απνθαηάζηαζε παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζπγγελψλ θαη
επίθηεησλ, θαζψο θαη ηξαπκαηηθψλ βιαβψλ πνπ πξνθαινχλ δηαηαξαρέο ζην
εξεηζηηθφ, κπτθφ, λεπξηθφ, αλαπλεπζηηθφ θαη θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα. Έρνπλ
δηθαίσκα απαζρφιεζεο ζην δεκφζην θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα ή σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, κπνξνχλ δε λα ηδξχζνπλ ηδησηηθά
εξγαζηήξηα Φπζηθνζεξαπείαο.
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ρνιέο & ηκήκαηα 4ν Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ
Παλεπηζηήκηα
Βθπαίδεπζεο & Ώγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Διηθία (Ώζήλα)
Βθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν)
Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Ώζήλα)
(θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)
Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Θεζ/λίθε)
(θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)
Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Κνκνηελή)
(θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)
Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (έξξεο)
(θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Κέξθπξα) (θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)
Παηδαγσγηθφ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο (Ώζήλα)
Παηδαγσγηθφ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο (Ώιεμαλδξνχπνιε)
Παηδαγσγηθφ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο (ΐφινο)
Παηδαγσγηθφ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο (Θεζζαινλίθε)
Παηδαγσγηθφ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο (Εσάλληλα)
Παηδαγσγηθφ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο (Πάηξα)
Παηδαγσγηθφ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο (Ρέζπκλν)
Παηδαγσγηθφ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο (Ρφδνο)

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Σξίθαια)
(θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

Παηδαγσγηθφ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο (Φιψξηλα)

Βπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο & Βθπαίδεπζεο
(Θεζζαινλίθε)

Παηδαγσγηθφ Νεπηαγσγψλ (Εσάλληλα)

Παηδαγσγηθφ Βηδηθήο Ώγσγήο (ΐφινο)

Βπηζηεκψλ ηεο Βθπαίδεπζεο & Ώγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή
Διηθία (Πάηξα)

Παηδαγσγηθφ Νεπηαγσγψλ (Φιψξηλα)

Βπηζηεκψλ ηεο Βθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Διηθία
(Ώιεμαλδξνχπνιε)

Παηδαγσγηθφ Πξνζρνιηθήο Βθπαίδεπζεο (Ρέζπκλν)

Βπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο & Βθπαηδεπηηθνχ
ρεδηαζκνχ (Ρφδνο)
ν

ν

ν

ν

Παηδαγσγηθφ Πξνζρνιηθήο Βθπαίδεπζεο (ΐφινο)

Σερλψλ Ήρνπ & Βηθφλαο (Κέξθπξα) (θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)
Σ.Δ.Η.

Κηλεκαηνγξάθνπ (Θεζζαινλίθε) (θ΄1 ,2 ,3 ,5 )

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) (θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

Κνηλσληθήο & Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Κφξηλζνο) (θ΄1ν)

Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο (Ώζήλα)

Μεζνδνινγίαο, Εζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο Βπηζηήκεο (Ώζήλα)
(θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο (Θεζζαινλίθε)

Μνπζηθήο Βπηζηήκεο & Σέρλεο (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)

Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο (Εσάλληλα)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Ώζήλα) (θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)
Μνπζηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν,2ν,3ν,5ν)
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ &ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ
ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ
ΖΛΗΚΑ
ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ
ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
θνπφο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε Παηδαγσγηθή Καηάξηηζε αηφκσλ πνπ ζα
αζρνιεζνχλ κε ηελ εθπαίδεπζε θαη αγσγή ησλ παηδηψλ ζηελ Πξνζρνιηθή Διηθία.
1. Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία. ρνιή
Βπηζηεκψλ Ώγσγήο. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Ναπαξίλνπ
13Ώ. 10680 Ώζήλα. web site: http://www.ecd.uoa.gr/?lang=el
2. Σκήκα Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο. Παηδαγσγηθή
ρνιή. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε,
54124 Θεζζαινλίθε. web site: http://www.nured.auth.gr/
3. Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή
Ζιηθία. ρνιή Ώλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην
Πάηξαο. Παλεπηζηεκηνχπνιε. 26504 Ρίν. web site: http://www.ecedu.upatras.gr/
4. Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία. ρνιή
Βπηζηεκψλ Ώγσγήο. Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Νέα Υειή, 68100
Ώιεμαλδξνχπνιε. web site: http://www.psed.duth.gr/
5. Σκήκα Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
ρεδηαζκνχ. ρνιή Ώλζξσπηζηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ.
Αεκνθξαηίαο 1. Ρφδνο 85100. web site: http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/
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6. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ. ρνιή Βπηζηεκψλ Ώγσγήο. Παλεπηζηήκην
Εσαλλίλσλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε 45110. Εσάλληλα. web site: http://ecedu.uoi.gr/
7. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ. ρνιή Βπηζηεκψλ Ώγσγήο. Παλεπηζηήκην
Απηηθήο Μαθεδνλίαο. 3ν ρικ. Βζληθήο Οδνχ Φιψξηλαο – Νίθεο 53100.
Φιψξηλα. web site: http://nured.uowm.gr/
8. Παηδαγσγηθφ ηκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. ρνιή Ώλζξσπηζηηθψλ θαη
Κνηλσληθψλ πνπδψλ. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Ώξγνλαπηψλ θαη Φηιειιήλσλ
38221. ΐφινο. web site: http://www.ece.uth.gr/
9. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. ρνιή Βπηζηεκψλ Ώγσγήο.
Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε Γάιινπ, 74 100 Ρέζπκλν. web site:
http://www.edc.uoc.gr/ptpe/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηηο Θεσξίεο ηεο Ώλάπηπμεο, Βηζαγσγή ζηελ
Βηδηθή Ώγσγή, Θεκειηψδε δεηήκαηα ησλ Βπηζηεκψλ ηεο Ώγσγήο, Βθαξκνγέο ησλ
λέσλ Σερλνινγηψλ: Αηδαθηηθά Μέζα, Φπζηνινγία ηεο Μάζεζεο, Νεφηεξε θαη
χγρξνλε Σέρλε ζηελ Βθπαίδεπζε, Φπρνινγία ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ: Γλσζηηθή
θαη Φπρνθνηλσληθή Ώλάπηπμε, Παηδηθή Λνγνηερλία, Βθπαηδεπηηθή Φπρνινγία,
Βηζαγσγή ζηε Ρπζκηθή θαη Κηλεηηθή Ώγσγή, Παηδαγσγηθά Μνληέια ζηελ
Πξνζρνιηθή Βθπαίδεπζε, Υψξνο θαη Αηαδηθαζίεο Ώγσγήο, Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο,
χγρξνλεο Αηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο, χγρξνλεο Αηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο,
Βπαηζζεηνπνίεζε ζηελ Απλακηθή ησλ Οκάδσλ, Παξακχζη γηα Παηδηά: Λατθφ θαη
Έληερλν, Μνπζηθνπαηδαγσγηθέο Ώπφςεηο θαη Βθαξκνγέο, Βθπαίδεπζε Παηδηψλ κε
Βηδηθέο Ώλάγθεο, Βηζαγσγή ζηελ Θεαηξηθή Σέρλε θαη Ώγσγή, Βθαξκνζκέλε
Πξνζρνιηθή Παηδαγσγηθή, Κνηλσληθέο ρέζεηο θαη Πνιηηηζκηθέο Εδηαηηεξφηεηεο,
πκβνπιεπηηθή Γνλέσλ, θ.ά.
Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ φισλ ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ
(παξά ηηο δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο) επηδηψθνπλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηα
θαηάιιεια εξγαιεία πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαηλνκέλσλ, ηελ αλάιπζε ησλ πνιιαπιψλ παξαγφλησλ
(ςπρνινγηθψλ, θνηλσληθψλ, παηδαγσγηθψλ) πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζρνιηθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ νξγάλσζε ηεο παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο, ε νπνία δελ είλαη
εθαξκνγή απιψο θάπνησλ θαλφλσλ ή πξνηχπσλ. Σα ιεγφκελα “πξαθηηθά καζήκαηα”
θαη ηα καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηηο ηέρλεο (κνπζηθή, δσγξαθηθή, ζέαηξν) φρη κφλν
έρνπλ επηζηεκνληθφ θαη ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, αιιά απαηηνχλ ηε γλψζε άιισλ
επηζηεκψλ γηα λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πξάμε κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα
παξάδεηγκα, δελ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην λεπηαγσγείν νη ηέρλεο σο
εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, ρσξίο επηζηεκνληθή γλψζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ
αλά ειηθία (απφ ηελ Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία), γηα ηηο ηερληθέο κεηάδνζεο ηεο
γλψζεο (απφ ηελ Παηδαγσγηθή), γηα ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ησλ λεπίσλ πνπ
νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή θνηλσληθή πξνέιεπζε (απφ ηελ Κνηλσληνινγία) θ.ν.θ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (αθαδ.
έηνο 2015-16)
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 http://myfiles.sch.gr/server/get/da54a7e85153c4ef9b494440223bbd43a
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/da0284ef09373423784c54e69f7dbef31
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201415)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d52016653ef654fecacce042f7423b3e8
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (αθαδ. έηνο 201516)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d927a6e4f2a504c8798826f16feff040b
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201415)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d9d03144a02b94dd9a115ef3dc3aba341
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201213)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d8746e05525a341939cc27ee0b4bc445f
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d39e37f66fdae4cb09e5bd7365511e2fd
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201415)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dccc8b1e6af5e4a09a45d0170af01254f
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dc519bc71fd934a0286168e123d72d046
Παξνπζίαζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
(13.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4863390
Παξνπζίαζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (2015)
 https://www.youtube.com/watch?v=47m-0UfLETQ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη (5) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Βηδηθή Ώγσγή β). Πνιηηηθή Βπηζηήκε θαη Κνηλσληνινγία γ). πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία θαη
πκβνπιεπηηθή ζηελ Βθπαίδεπζε, ηελ Τγεία, ηελ Βξγαζία δ). Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο
θαη ηεο Βπηθνηλσλίαο γηα ηελ Βθπαίδεπζε ε). Βθπαίδεπζε θαη Ώλζξψπηλα Αηθαηψκαηα.

Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε β). Αηδαθηηθέο ηεο πνιπγισζζίαο θαη γισζζηθέο πνιηηηθέο –
Αηάδνζε ησλ γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ γ). Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο έληαμεο.

Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηηο Βπηζηήκεο ηεο Βθπαίδεπζεο θαη ηεο Ώγσγήο, κε (3) εηδηθεχζεηο: α). Κνηλσληθή ζεσξία,
Πνιηηηθή θαη Πξαθηηθέο ζηελ Βθπαίδεπζε β). Αηδαθηηθή ησλ Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ γ).
Λφγνο, Σέρλε θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Βθπαίδεπζε.
Σν ηκήκα ηνπ Α.Π.Θ. πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Καηλνηφκεο Παηδαγσγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζε Πνιππνιηηηζκηθά Βθπαηδεπηηθά
Πεξηβάιινληα β). Κνηλσληθνπνιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε Βκςπρσηψλ.
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Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ πξνζθέξεη (7) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ:
α). Παηδηθφ ΐηβιίν θαη Παηδαγσγηθφ Τιηθφ β). Πεξηβαιινληηθή
Βθπαίδεπζε γ). Φχιν θαη Νέα Βθπαηδεπηηθά θαη Βξγαζηαθά Πεξηβάιινληα ζηελ
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο δ). Μνληέια ρεδηαζκνχ θαη Ώλάπηπμεο Βθπαηδεπηηθψλ
Μνλάδσλ ε). Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο έληαμεο: έλα ζρνιείν γηα φινπο ζη). Νέεο
Μνξθέο Βθπαίδεπζεο θαη Μάζεζεο ε). Αηδαθηηθή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ θαη
Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Βπηθνηλσλίαο ζηελ Βθπαίδεπζε:
Αηεπηζηεκνληθή Πξνζέγγηζε.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηηο Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο κε (7) θαηεπζχλζεηο: α). Ώλζξσπηζηηθέο
Βπηζηήκεο ζηελ Βθπαίδεπζε β). Γιψζζα θαη Παηδηθή Λνγνηερλία γ). Βηδηθή
Βθπαίδεπζε δ). Αηαπνιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε ε). Οξγάλσζε, Αηνίθεζε θαη
Ώμηνιφγεζε ζηελ Βθπαίδεπζε ζη). πκβνπιεπηηθή εθαξκνζκέλε ζε εθπαηδεπηηθά θαη
θνηλσληθά πιαίζηα ε). Φπζηθέο Βπηζηήκεο ζηελ Βθπαίδεπζε.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο: Βπαγγεικαηηθή Μάζεζε θαη
Καηλνηνκίεο ζηελ Βθπαίδεπζε β). Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο κε ηηο εμήο θαηεπζχλζεηο:
Αηδαζθαιία ηεο Νέαο Βιιεληθήο Γιψζζαο, Αίγισζζε Βηδηθή Ώγσγή θαη Βθπαίδεπζε,
εκεησηηθή θαη Βπηθνηλσλία.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ κε ηίηιν Παηδαγσγηθφ Παηρλίδη θαη Παηδαγσγηθφ Τιηθφ ζηελ Πξψηε
Παηδηθή ειηθία.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Παηδαγσγηθή θαη Αηδαθηηθή ζηελ Πξνζρνιηθή Βθπαίδεπζε β).
Βθαξκνγέο ηεο Φπρνινγίαο ζηελ Βθπαίδεπζε.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζηέξεεο επηζηεκνληθέο
βάζεηο, δηακνξθψλνπλ κηα λέα εηθφλα γηα ην επάγγεικα ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ πνπ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. χκθσλα κε
ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο απφςεηο ην λεπηαγσγείν είλαη ε πξψηε αιιά θαη ε
ζεκαληηθφηεξε βαζκίδα ηνπ ζρνιείνπ. Βίλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο κεηά ηελ
νηθνγέλεηα ζεζκνχο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ε πξψηε ζηε δσή ηνπ παηδηνχ επαθή κε
ηνλ ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο έρεη ζρεδφλ απνθαζηζηηθέο γηα ην
κέιινλ ηνπ επηπηψζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαζνξίδεη εάλ απηή ε πξψηε επαθή ηνπ
λεπίνπ κε ην ζρνιείν ζα αλνίμεη έλαλ δίαπιν επηθνηλσλίαο ή φρη, θαη άξα εάλ ην λήπην
ζα απνθηήζεη ζεηηθή ή αξλεηηθή ζρέζε κε ηνλ ζρνιηθφ ζεζκφ. Βίλαη ε ζρνιηθή
βαζκίδα ζηελ νπνία ην λήπην έξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηηο πην επίζεκεο
παξαιιαγέο ηεο γιψζζαο (είηε απηή είλαη κεηξηθή είηε δεχηεξε γιψζζα, φπσο
ζπκβαίλεη γηα πνιιά παηδηά ζήκεξα ζην ειιεληθφ ζρνιείν) ή αθφκε θαη κε ηελ
επίζεκε θνπιηνχξα θαη ηα ζχκβνια ηεο γλψζεο. Βίλαη θαλεξφ φηη κφλν
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εθπαηδεπηηθνί κε εηδηθή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ έλα ηέηνην
ζχλζεην έξγν.
Οη απφθνηηνη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία, ζε ηδησηηθά
λεπηαγσγεία, παηδηθνχο ζηαζκνχο (δεκφζηνπο, ηδησηηθνχο, δεκνηηθνχο, νξγαληζκψλ,
αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θ.ιπ.), ηδξχκαηα θξνληίδαο παηδηψλ, λνζνθνκεία παίδσλ, σο
ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κε δηθφ ηνπ λεπηαγσγείν.

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 44

ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ (2 ηκήκαηα)
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 50

ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 66

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 67

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ, ΗΣΟΡΗΑ & ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 81
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ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΖ
ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 84

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Σα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο, ζθνπφ έρνπλ ηελ αλάδεημε
επηζηεκφλσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο Πξσηνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο.
1. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. ρνιή Βπηζηεκψλ Ώγσγήο.
Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Ναπαξίλνπ13Ώ, Εζφγεην Ώζήλα.
web site: http://www.primedu.uoa.gr/
2. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. ρνιή Βπηζηεκψλ Ώγσγήο.
Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Νέα Υειή. 68100. Ώιεμαλδξνχπνιε. web
site: http://eled.duth.gr/
3. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. ρνιή Ώλζξσπηζηηθψλ θαη
Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Ώξγνλαπηψλ &
Φηιειιήλσλ. 38221 ΐφινο. web site: http://www.pre.uth.gr/main/
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4. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Παηδαγσγηθή ρνιή.
Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124
Θεζζαινλίθε. web site: http://www.eled.auth.gr/
5. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. ρνιή Βπηζηεκψλ Ώγσγήο.
Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε 45110 Εσάλληλα. web site:
http://ptde.uoi.gr/

6. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. ρνιή Ώλζξσπηζηηθψλ θαη
Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Πάηξαο. Παλεπηζηεκηνχπνιε 26500.
Πάηξα. web site: http://www.elemedu.upatras.gr
7. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. ρνιή Βπηζηεκψλ Ώγσγήο.
Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 74100 Ρέζπκλν. web site:
http://www.edc.uoc.gr/ptde/

8. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. ρνιή Ώλζξσπηζηηθψλ
Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ. Αεκνθξαηίαο 1. 85100.Ρφδνο. web site:
http://www.pre.aegean.gr

9. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Παηδαγσγηθή ρνιή.
Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο. 3ν ρικ. Βζληθήο Οδνχ Φιψξηλαο – Νίθεο
53100. Φιψξηλα. web site: http://eled.uowm.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Φπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ,
Κνηλσληθή, θηινζνθηθή θαη ηζηνξηθή ζεψξεζε ηεο εθπαίδεπζεο, Οξγάλσζε
δηαδηθαζηψλ κάζεζεο ζην ζρνιείν, Παηδαγσγηθή ηεο έληαμεο, Ώληηξαηζηζηηθή,
αληηζεμηζηηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, Βθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο θαη
ππνινγηζηέο ζηελ εθπαίδεπζε, Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο – Ώθαδεκατθφο
αιθαβεηηζκφο, Πξνεηνηκαζία, δηεμαγσγή θαη αμηνιφγεζε δηδαζθαιίαο, Αηδαθηηθή
ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο, Αηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο, Αηδαθηηθή ησλ θνηλσληθψλ
επηζηεκψλ, Σέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε, Αηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ, Αηδαθηηθή ησλ
θπζηθψλ επηζηεκψλ, χλδεζε νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ, Φπρηθή πγεία θαη ζρνιείν,
Μαζεκαηηθή αλάιπζε, Βθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο απιήο
(πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ζρνιηθφο ρψξνο), Πεηξακαηηθή δηδαζθαιία ησλ
θπζηθψλ επηζηεκψλ, Βηθαζηηθέο ηέρλεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (ηζρχεη
απφ ην αθαδ. έηνο 2009-10)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6cf114868fe64688b0cf683196477a83
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6f1434e5ec814221840779618619cd9a
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/da4ba2e723c264b109c4b1e14c962720e
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6b113e36da5849f694ffbf2c53c36676
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7512925919154666b53d97311b7fa025
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15)
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 http://myfiles.sch.gr/server/get/dd9f8752c2c5c400697893c2a654b31b9
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7e620a9af1a54b99a9c9d00fdf1ac28f
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ.
έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d10266a01addb4c90839a38eab780a402
Παξνπζίαζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
(13.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4863308
Παξνπζίαζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (2015)
 https://www.youtube.com/watch?v=AwVTlmuOxqI

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο
αθφινπζεο 18 θαηεπζχλζεηο: Βθαξκνζκέλε Παηδαγσγηθή, Ώλάγλσζε, Φηιαλαγλσζία
θαη Βθπαηδεπηηθφ Τιηθφ, Κνηλσληθέο Νεπξνεπηζηήκεο, Κνηλσληθή Παηδαγσγηθή θαη
Βθπαίδεπζε, πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή, Βθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Αηνίθεζε ηεο
Βθπαίδεπζεο, Βθαξκνζκέλε Φπρνινγία ζηελ Βθπαίδεπζε, Βηδηθή Ώγσγή,
Λνγνζεξαπεία – πκβνπιεπηηθή, Βθαξκνζκέλε Γισζζνινγία. Αηδαθηηθή Γιψζζαο,
Λνγνηερλία, Κνηλσληνινγία θαη χγρξνλε ΐηνκεραληθή Κνηλσλία, Εζηνξία θαη
Αηδαθηηθή ηεο Εζηνξίαο, Λανγξαθία θαη Βθπαίδεπζε, Θέαηξν θαη Βθπαίδεπζε,
Εζηνξία θαη Φηινζνθία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ Βθπαίδεπζε, Αηδαθηηθή ησλ
Μαζεκαηηθψλ, Πιεξνθνξηθή θαη Βθπαίδεπζε, Φπζηθέο Βπηζηήκεο ζηελ Βθπαίδεπζε.
Σν ηκήκα ηνπ Α.Π.Θ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο Βπηζηήκεο
Ώγσγήο ζε (3) θαηεπζχλζεηο: ρνιηθή Παηδαγσγηθή θαη Αηαθνξεηηθφηεηα ζηελ
εθπαίδεπζε, Αηδαθηηθή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ, Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε, Νέεο
Σερλνινγίεο, Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο: ζεσξεηηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). χγρξνλα Πεξηβάιινληα Μάζεζεο θαη Παξαγσγή Αηδαθηηθνχ Τιηθνχ
β). Μεηαπηπρηαθφ Αίπισκα Βηδίθεπζεο κε ηίηιν Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο
εθπαίδεπζεο.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο Βπηζηήκεο
Ώγσγήο ζε (3) θαηεπζχλζεηο: α). Βθπαίδεπζε θαη Κνηλσληθφο Ώπνθιεηζκφο β).
Αηδαθηηθή ησλ Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ γ). Αηδαθηηθή ησλ Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Παηδαγσγηθέο Βπηζηήκεο, Θεηηθέο Βπηζηήκεο ζηελ Βθπαίδεπζε,
Ώλζξσπηζηηθέο Βπηζηήκεο ζηελ Βθπαίδεπζε θαη Φπρνινγία – πκβνπιεπηηθή β).
Λνγνζεξαπεία: Ώληηκεηψπηζε Πξνβιεκάησλ Γξαπηνχ θαη Πξνθνξηθνχ Λφγνπ
(Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο) γ). Σερλνινγίεο Μάζεζεο δ). Βιιεληθή Φηινζνθία –
Φηινζνθία ησλ Βπηζηεκψλ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηηο Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο, ζηηο παξαθάησ ζηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο:
Βθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθφο Ώπνθιεηζκφο, Οξγάλσζε-Αηνίθεζε
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Βθπαίδεπζεο θαη Αηνίθεζε Βθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ, πκβνπιεπηηθή ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ζηα επαγγέικαηα ζηήξημεο ηνπ αλζξψπνπ: ρεζηνδπλακηθήΠξνζσπνθεληξηθή θαη νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο,
Απζιεμία, Ώγσγή Κσθψλ, Αηαπνιηηηζκηθή Βθπαίδεπζε θαη ε Βιιεληθή σο Αεχηεξε ή
Ξέλε Γιψζζα, Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Αηδαθηηθή, Αηνίθεζε ηεο Βπξσπατθήο
Βθπαίδεπζεο.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηηο Βπηζηήκεο Ώγσγήο.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηηο Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο – Βθπαίδεπζε κε ρξήζε Νέσλ ηερλνινγηψλ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη (5) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο β). Εζηνξία, Σνπηθή Εζηνξία:
Έξεπλα θαη Αηδαθηηθή γ). Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο – Βθπαηδεπηηθή
Δγεζία δ). Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο: Βπαγγεικαηηθή κάζεζε θαη θαηλνηνκίεο ζηελ
εθπαίδεπζε ε). Αηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ Παηδαγσγηθήο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα
εξγαζηνχλ: ζηελ πξσηνβάζκηα δεκφζηα εθπαίδεπζε σο Αάζθαινη, ζηελ πξσηνβάζκηα
ηδησηηθή εθπαίδεπζε σο Αάζθαινη, ζηε ιατθή επηκφξθσζε, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ζε
Πξνγξάκκαηα Ώιθαβεηηζκνχ Βηδηθψλ Οκάδσλ ηεο ρψξαο, ζε Βηδηθά ρνιεία, ζηελ
Παηδαγσγηθή Έξεπλα ζηελ Βηδηθή Ώγσγή κεηά απφ Μεηεθπαίδεπζε.

ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ
ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 96

ΛΑΗΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ
Σ.Β.Ε. ΔΠΒΕΡΟΤ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 107

ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ
Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο θαιχπηεη ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηεο αγσγήο θαη θξνληίδαο βξεθψλ θαη παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο (απφ
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ηε γέλλεζε κέρξη ηελ ειηθία έλαξμεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο) θαη παξάιιεια
εζηηάδεη θαη ζηελ επαθή κε θαη ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.
1. Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα.
web site: http://www.teiath.gr/seyp/early_childhood_education/
2. Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Ώιεμάλδξεην
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο 57400 Θεζζαινλίθε.
web site: http://www.bc.teithe.gr/
3. Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Δπείξνπ. 4ν ρηι. Βζληθήο Οδνχ Εσαλλίλσλ-Ώζελψλ 45500
Εσάλληλα. web site: http://vrefo.ioa.teiep.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηηο Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο, Βηζαγσγή ζηελ
Φπρνινγία, ηαηηζηηθή, Βηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία, Νενειιεληθή Γιψζζα,
Πεξηβαιινληηθή Ώγσγή, Ώηζζεηηθή Ώγσγή – Εζηνξία Σέρλεο, Ώγσγή Τγείαο,
ηνηρεία αλαηνκίαο-θπζηνινγίαο, χγρξνλεο Σάζεηο πξνζρνιηθήο Ώγσγήο,
πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή, Κιηληθή Φπρνινγία, Κνηλσληθή Φπρνινγία, Βηζαγσγή
ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία, Παηδηαηξηθή, Βμειηθηηθή Παηδηαηξηθή, ΐξεθνλεπηνθνκία,
Βμειηθηηθή Φπρνινγία βξεθηθήο ειηθίαο, Βμειηθηηθή Φπρνινγία λεπηαθήο ειηθίαο,
Θεσξία θαη Μεζνδνινγίαο δξαζηεξηνηήησλ Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο, Παηδαγσγηθή
Φπρνινγία, Κνηλσληθή Παηδαγσγηθή, ηνηρεία Κνηλσληνινγίαο ηεο Παηδείαο,
Κνηλσληθή Πξφλνηα, Βηθαζηηθά, Μνπζηθνπαηδαγσγηθή, πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία,
Μνπζηθνθηλεηηθή Ώγσγή, Θεαηξηθφ Παηρλίδη, Κνπθινζέαηξν, Παηδαγσγηθφ Τιηθφ,
Βηδηθή Ώγσγή, Νεπξνθπζηνινγία, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2012-13)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6dab852ece6e463ea983bc64a8239301

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: σο
ζηειέρε ζε Κέληξα ΐξεθψλ θαη Νεπίσλ θαζψο θαη ζε Νεπηαθνχο θαη ΐξεθηθνχο
ηαζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα εθηφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ
αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠΒΠΘ (λεπηαγσγείν), σο απηναπαζρνινχκελνη ζηελ αγσγή θαη
θξνληίδα παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο απφ δχν κελψλ κέρξη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην
δεκνηηθφ ζρνιείν (έμη εηψλ), σο ππεχζπλνη γηα ηε κειέηε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ, σο βνεζνί εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζε ρψξνπο
εηδηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε ηδξχκαηα, ππεξεζίεο ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζηα λνζνθνκεία παίδσλ, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο
αλνίγνληαο ηδησηηθνχο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, σο κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε
ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, σο εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηε δεπηεξνβάζκηα ή
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, σο ππεχζπλνη γηα ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή δηδαζθαιία
βξεθνλεπηαθψλ καζεκάησλ.
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5ν ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ

ΒΠΕΣΔΜΒ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ & ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ
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ρνιέο & ηκήκαηα 5νπ Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ
Παλεπηζηήκηα

Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ (Πάηξα)

ΐηνκεραληθήο Αηνίθεζεο & Σερλνινγίαο (Πεηξαηάο)

Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ (Ρέζπκλν)

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (Ώζήλα)

Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ (Σξίπνιε)
Οξγάλσζεο & Αηαρείξηζεο Ώζιεηηζκνχ (πάξηε)

Αηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθνχ Πεξηβάιινληνο & Νέσλ Σερλνινγηψλ
(Ώγξίλην) (θ΄1ν)

Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Ώζήλα)

Αηεζλψλ & Βπξσπατθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε)

Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Θεζζαινλίθε)

Αηεζλψλ θαη Βπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ (Ώζήλα)

Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Πεηξαηάο)

Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ (Πάηξα)

Πιαζηηθψλ Σερλψλ & Βπηζηεκψλ & Σέρλεο (Εσάλληλα) (θ΄1ν,2ν)
Πιεξνθνξηθήο (Ώζήλα)

Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ (Υίνο)
Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ (Ώγξίλην)

Πιεξνθνξηθήο (Θεζζαινλίθε)
Πιεξνθνξηθήο (Κέξθπξα)

Αηνηθεηηθήο Βπηζηήκεο & Σερλνινγίαο (Ώζήλα)

Πιεξνθνξηθήο (Λακία)

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Ώζήλα) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)

Πιεξνθνξηθήο (Πεηξαηάο)

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Θεζ/λίθε) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)
Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Κνκνηελή) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)
ν

ν

ν

ν

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (έξξεο) (θ΄1 ,2 ,3 ,4 )
ν

ν

ν

ν

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο (Ώζήλα)
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Ώζήλα) (θ΄2ν)
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Σξίπνιε) (θ΄2ν)

Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ (Σξίθαια) (θ΄1 ,2 ,3 ,4 )

Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο & Βπηθνηλσλίαο (Μπηηιήλε) (θ΄1ν)

Βθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο (Θεζζαινλίθε)

ηαηηζηηθήο θαη Ώζθαιηζηηθήο Βπηζηήκεο (Πεηξαηάο)

Κηλεκαηνγξάθνπ (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)

ηαηηζηηθήο (Ώζήλα)

Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Ώζήλα)

Σερλψλ Ήρνπ & Βηθφλαο (Κέξθπξα) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)

Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Θεζζαινλίθε)

Υξεκαηννηθνλνκηθήο & Σξαπεδηθήο Αηνηθεηηθήο (Πεηξαηάο)
Φεθηαθψλ πζηεκάησλ (Πεηξαηάο)

Μάξθεηηλγθ θαη Βπηθνηλσλίαο (Ώζήλα)
Μεζνδνινγίαο, Εζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο Βπηζηήκεο (Ώζήλα) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)
Μνπζηθήο Βπηζηήκεο & Σέρλεο (Θεζζαινλίθε) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)
Μνπζηθψλ πνπδψλ (Ώζήλα) (θ΄1ν,2ν,3ν,4ν)
ν

ν

ν

Οηθνλνκηθφ (Ώ) (Θεζζαινλίθε)
Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
ρνιή Μεραληθψλ(θ΄2ν)

ν

ν

ν

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε) (θ΄1 ,2 ,3 ,4 )
ν

ηξαηησηηθέο ρνιέο

ν

ρνιή Πινηάξρσλ(θ΄2ν)

Μνπζηθψλ πνπδψλ (Κέξθπξα) (θ΄1 ,2 ,3 ,4 )

Αζηπλνκηθέο ρνιέο

Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ (Πεηξαηάο)

Ώμησκαηηθψλ Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο (θ΄1ν,2ν)

Ναπηηιίαο & Βπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ (Υίνο)

Ώζηπθπιάθσλ (θ΄1ν,2ν)

Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο & Οηθνινγίαο (Ώζήλα)

ρνιέο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο

Οηθνλνκηθήο & Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο (Ώζήλα)

ρνιή Ώλζππνππξαγψλ(θ΄1ν,2ν)

Οηθνλνκηθήο Βπηζηήκεο (Ώζήλα)

ρνιή Ππξνζβεζηψλ (θ΄1ν,2ν)

Οηθνλνκηθήο Βπηζηήκεο (Πεηξαηάο)
Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ (Ώζήλα)
Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ (ΐφινο)
Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ (Θεζζαινλίθε) – Ώ.Π.Θ.
Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ (Θεζζαινλίθε) – ΠΏΝ. ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ (Εσάλληλα)

Σ.Δ.Η.
Γξαθηζηηθήο (Ώζήλα) – Γξαθηζηηθήο(θ΄2ν)
Γξαθηζηηθήο (Ώζήλα) – Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ (θ΄2ν)
Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Άγηνο Νηθφιανο)
Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Ώζήλα) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ
Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Ώζήλα) – Αηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη
Πξφλνηαο

Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ (Κνκνηελή)
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Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Ώζήλα) – Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ
Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Θεζζαινλίθε)

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Γξεβελά) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Καβάια)

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ Γξεβελά) – Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ
Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Καιακάηα)

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Δγνπκελίηζα) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Κνδάλε)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Λάξηζα)

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Δγνπκελίηζα) – Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ
Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Μεζνιφγγη)

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Δξάθιεην) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Πεηξαηάο)

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Δξάθιεην) – Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ
Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Πξέβεδα)

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Θεζζαινλίθε) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ
Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Θεζζαινλίθε) – Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ
Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (έξξεο)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Υαιθίδα)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Ώζήλα) (θ΄2ν)

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Καβάια)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Άξηα) (θ΄2ν)

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Κνδάλε)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Δξάθιεην) (θ΄2ν)

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Λάξηζα) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Θεζζαινλίθε) (θ΄2ν)

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Λάξηζα) – Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ
Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Καβάια) (θ΄2ν)

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Λεπθάδα) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Καζηνξηά) (θ΄2ν)

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Λεπθάδα) – Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ
Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Μεζνιφγγη)

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Λακία) (θ΄2ν)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Λάξηζα) (θ΄2ν)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Ναχπαθηνο) (θ΄2ν)

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Πάηξα)
Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Πεηξαηάο) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ
(θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2.Μάξθεηηλγθ)
Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Πεηξαηάο) – Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ
Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (έξξεο) (θ΄2ν)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (πάξηε) (θ΄2ν)
ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Έλδπζεο (Κηιθίο) (θ΄2ν)
ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Βπίπινπ ΣΒ (Καξδίηζα) (θ΄2ν)

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (έξξεο)
Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ (Καιακάηα) – Αηνίθεζε
Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο)
Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ (Καιακάηα) – Σνπηθήο
Ώπηνδηνίθεζεο
Αηνίθεζεο πζηεκάησλ Βθνδηαζκνχ (Θήβα)

Σερλνινγίαο Ώιηείαο – Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Μεζνιφγγη) (θ΄2ν)
Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ (Λεμνχξη) (θ΄2ν)
Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΒ (Γάθπλζνο) – πληήξεζεο
Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΒ (θ΄1ν,2ν,3ν)

Αηνίθεζεο πζηεκάησλ Βθνδηαζκνχ (Καηεξίλε)

Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΒ (Γάθπλζνο) – Σερλνινγηψλ Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ΣΒ(θ΄2ν)

Αηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, & Βπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ & Σνπξηζηηθψλ
Μνλάδσλ (Πχξγνο)

Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ (Ώζήλα) (θ΄1ν,2ν)

Αηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, & Βπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ & Σνπξηζηηθψλ
Μνλάδσλ (Άκθηζζα)

Φεθηαθψλ Μέζσλ & Βπηθνηλσλίαο ΣΒ (Ώξγνζηφιη)
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Βπηθνηλσλίαο ΣΒ (Καζηνξηά)

Βζσηεξηθήο Ώξρηηεθηνληθήο, Αηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ
Ώληηθεηκέλσλ (Ώζήλα) (θ΄2ν)

Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.)

Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πεηξαηάο) (θ΄2ν)

Ώλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο Κξήηεο (Ώ..Σ.Β.Ώ.Ν.)
(θ΄1ν)

ν

ν

ν

ν

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) (θ΄1 ,2 ,3 ,4 )
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Δξάθιεην)
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Ώλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο Ρφδνπ (Ώ..Σ.Β.Ρ.) (θ΄1ν)
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ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΕΡΏΕΏ
Tν Σκήκα ΐηνκεραληθήο Αηνίθεζεο & Σερλνινγίαο έρεη ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε,
κφξθσζε θαη αλάδεημε ζηειερψλ ζηελ επηζηήκε ηεο Αηνίθεζεο ηεο Παξαγσγήο, κε
έκθαζε ζηηο εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο.
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ επηδηψθεη λα εθνδηάζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηε γλψζε ηεο
επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάιπζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ
πινπνίεζε θαη ηελ νξγάλσζε θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία αλαθχπηνπλ
απφ ηηο αιιειεμαξηήζεηο αλζξψπηλνπ παξάγνληα, πξψησλ πιψλ ή πιηθψλ, κέζσλ
παξαγσγήο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο.
1. Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο. ρνιή Ναπηηιίαο θαη ΐηνκεραλίαο.
Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. Καξανιή & Αεκεηξίνπ 80 18534 Πεηξαηάο. web site:
http://www.tex.unipi.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Βηζαγσγή ζηνπο Δ/Τ, Οηθνλνκηθή, Βκπνξηθφ
Αίθαην, Φπζηθέο Βπηζηήκεο, ηαηηζηηθή, Αηνηθεηηθή ΐηνκεραληθψλ Βπηρεηξήζεσλ,
ηνηρεία Σερληθήο Μεραληθήο, ΐηνκεραληθέο Φπζηθέο Αηεξγαζίεο, Υξεκ/θή
Λνγηζηηθή & Λνγηζηηθή Κφζηνπο, Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, ΐηνκεραληθνί Κιάδνη θαη
Τιηθά, Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνίθεζε, Μάξθεηηλγθ, Βξγνλνκία, πζηήκαηα
Τπνζηήξημεο Ώπνθάζεσλ θαη Έκπεηξα πζηήκαηα, Μειέηεο θνπηκφηεηαο,
Σερλνινγηθή Οηθνλνκηθή, Αηαρείξηζε Τιηθψλ, πζηήκαηα Παξαγσγήο κε Δ/Τ
(CAD/CAM/CAE), πζηήκαηα Αηαθίλεζεο & Αηακνλήο Πξντφλησλ, πζηήκαηα
Πνηνηηθνχ Βιέγρνπ – Βμαζθάιηζε Πνηφηεηαο, Πξνρσξεκέλεο Σερλνινγίεο
Παξαγσγήο, ΐηνκεραληθφ Μάξθεηηλγθ, Σερλεηή Ννεκνζχλε ζε πζηήκαηα
Παξαγσγήο, θ.ά.
ην πξφγξακκα ζπνπδψλ δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζηειερψλ δηνίθεζεο θαη
παξαγσγήο γηα επηρεηξήζεηο κε έληνλν ηερλνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (ςεθηαθέο θαη
ηειεπηθνηλσληαθέο ηερλνινγίεο). Βπηπιένλ ζηνρεχεη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ
επηρεηξήζεσλ ψζηε λα παξάγνπλ λέα ή θαιχηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο
εθκεηαιιεπφκελεο ηηο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d189b86cf538a4fa2ba2640ee3220ac3f

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α) Οξγάλσζε θαη
Αηνίθεζε ΐηνκεραληθψλ πζηεκάησλ β) ΐηνκεραληθή Αηνίθεζε & Σερλνινγία.
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγνπο κε ηηο
ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ ζηνλ Αεκφζην θαη Εδησηηθφ Σνκέα σο ζηειέρε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ
θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ
θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο κπνξεί λ‟ απαζρνιεζνχλ
θαη‟ αξρήλ ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα ηεο επηρείξεζεο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο
παξαγσγήο. Πέξα απφ απηφ, ην πξαγκαηηθά ζχγρξνλν πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ
πξνζθέξεη ην Σκήκα θαη ηδηαίηεξα ην δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ
ππφβαζξν πνπ απνθηνχλ νη απφθνηηνη, δίλεη ηε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ηνπο ζε έλα
κεγάιν θάζκα επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ θιάδσλ θαη ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, επεηδή
αθξηβψο ην πιέγκα ησλ γλψζεσλ πνπ παξέρεηαη δηαθξίλεηαη απφ επξχηεηα, πνπ
επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο γλψζεο πνπ απνθηήζεθε ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο.
Βπίζεο νη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο ΐηνκεραληθήο Αηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά γίλνληαη κέιε ζην Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην, πνπ ζεκαίλεη
φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εξγαζηνχλ σο νηθνλνκνιφγνη ή σο ινγηζηέο, αλ απηφ
επηζπκνχλ.

ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΠΏΝΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα κεηαδίδεη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο,
γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηε κειέηε θαη έξεπλα ζεκάησλ ζην ρψξν ηνπ Αεκνζίνπ
Αηθαίνπ, ηεο Αηνηθεηηθήο Βπηζηήκεο θαη έξεπλα ζεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζην ρψξν ηνπ
Αεκνζίνπ Αηθαίνπ, ηεο Αηνηθεηηθήο Βπηζηήκεο θαη ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο.
1. Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. ρνιή Βπηζηεκψλ Οηθνλνκίαο θαη Αεκφζηαο
Αηνίθεζεο. Πάληεην Παλεπηζηήκην. Λεσθ. πγγξνχ 136, 17671. Καιιηζέα,
Ώζήλα. web site: http://pubadmin.panteion.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλαπαξαγσγή θαη Βηζνδεκαηηθφ Κχθισκα, Οηθνλνκηθά
Μαζεκαηηθά, Ώξρέο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, Γεληθή Πνιηηεηνινγία θαη πληαγκαηηθφ
Αίθαην, Βηζαγσγή ζηε Αηνηθεηηθή Βπηζηήκε, Μηθξννηθνλνκηθή, Αηνηθεηηθφ ΑίθαηνΑηνηθεηηθή Οξγάλσζε ηνπ Κξάηνπο- Πεγέο θαη πζηήκαηα Οξγάλσζεο, Ώζηηθφ
Αίθαην, Βθαξκνζκέλα Θέκαηα Αηνηθεηηθήο Βπηζηήκεο, Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή,
Βηζαγσγή ζην Βπξσπατθφ Αίθαην, Οηθνλνκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο, Αηνίθεζε
Πνιηηηζκηθψλ Θεζκψλ, Εζηνξία θαη Πνιηηηθή ηεο Ώπνθέληξσζεο θαη Ώπηνδηνίθεζεο,
Κιαζζηθή Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Αεκφζηα Οηθνλνκηθά, ηαηηζηηθή, πληαγκαηηθφ
Αίθαην, Οηθνλνκηθά πζηήκαηα θαη Οηθνλνκηθνί Θεζκνί, Αηάξζξσζε ηεο Βιιεληθήο
Οηθνλνκίαο, Αηνίθεζε Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ, Κνηλσληθή Αηνίθεζε θαη Πνιηηηθή,
Ώζηηθφ Αίθαην (Βλνρηθφ Αίθαην), Ννκηζκαηηθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή, Θεσξία
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, Αεκνζηνλνκηθφ Αίθαην- Αεκφζην
Λνγηζηηθφ, ηξαηεγηθέο Ώλάπηπμεο Βπηρεηξήζεσλ, Λνγηζηηθή Φνξνινγηθή
Ννκνζεζία, Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Αεκνζηνλνκηθφ Αίθαην –Φνξνινγηθφ,
Υξεκαηννηθνλνκηθά Βιεγθηηθή, Αεκνζηνλνκηθφ Αίθαην – Αεκφζην Λνγηζηηθφ θαη
Βπξσπατθή Έλσζε, Βκπνξηθφ Αίθαην-Αίθαην ησλ Βηαηξεηψλ, ΐηνεζηθή θαη χληαγκα,
θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ δίλεη έκθαζε ζηε ζπνπδή θαη αλάιπζε φισλ ησλ
ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Δ
πξνζπάζεηά ηνπ εζηηάδεηαη ζηελ παξνρή πξνο ηνπο θνηηεηέο κηαο νινθιεξσκέλεο
εκπέδσζεο φισλ ησλ βαζηθψλ πεδίσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαη ζηνλ
εθνδηαζκφ ηνπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ ζα ηνπο αλαδείμνπλ ζε ηθαλά ζηειέρε
ηνπ πξναλαθεξφκελνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε νιφθιεξν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο. Οη θνηηεηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο θαηεχζπλζεο:
α). Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο ή β). Γεκνζίσλ Θεζκψλ θαηά ην 6ν Βμάκελν ζπνπδψλ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Πάληεην Παλεπηζηήκην (απφ ην αθαδ. έηνο 2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7d5a8035486b43bf9107e9c4185166e1

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Αεκφζηα Αηνίθεζε.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κπνξνχλ λα ζηειερψζνπλ κε ηηο
γλψζεηο πνπ απνθηνχλ θαηά ηε θνίηεζε ηνπο ζην ηκήκα, φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (δεκφζηα δηνίθεζε, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ,
επηρεηξήζεηο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ηνπηθή απηνδηνίθεζε). Βπίζεο νη απφθνηηνί ηνπ
ζηειερψλνπλ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο σο δηνηθεηηθά ζηειέρε, νξθσηνί ινγηζηέο,
ηξαπεδηθνί, εθνξηαθνί θαη πνιινί ζηαδηνδξνκνχλ σο επηρεηξεκαηίεο. Σέινο, νη
πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, γίλνληαη
κέιε ζην Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα
εξγαζηνχλ σο νηθνλνκνιφγνη ή σο ινγηζηέο, αλ απηφ επηζπκνχλ.

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ &ΝΔΧΝ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 39

ΓΗΔΘΝΧΝ & ΔΤΡΧΠΑΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΓΗΔΘΝΧΝ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΏ
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ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 40

ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΕΡΏΕΏ
Σν ηκήκαηα Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε θαη
δηακφξθσζε επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ πνπ ζα ζηειερψζεη επηρεηξήζεηο θαη
νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ηνπηθνχ, εζληθνχ ή
πνιπεζληθνχ ραξαθηήξα κέζα ζην πιαίζην πνπ δεκηνπξγνχλ νη ζχγρξνλεο
επηζηεκνληθφ-θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα λα εθπαηδεχζνπλ
πςεινχ επηπέδνπ επηζηήκνλεο παξέρνληαο ζηνπο θνηηεηέο ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη
ηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα
ελδηαθέξνληά ηνπο, αθαδεκατθά ή επαγγεικαηηθά, θαη λα δηαδξακαηίζνπλ
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζε
ηνπηθφ, εζληθφ ή θαη δηεζλέο επίπεδν.
1. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. ρνιή Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο
Βπηρεηξήζεσλ. Παλεπηζηήκην Πάηξαο. Παλεπηζηεκηνχπνιε 26500. Πάηξα. web
site: http://www.bma.upatras.gr/
2. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. ρνιή Βπηζηεκψλ Αηνίθεζεο. Παλεπηζηήκην
Ώηγαίνπ. Μηράισλ 8, 82100. Υίνο. web site: http://www.ba.aegean.gr/
3. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο
Βπηρεηξήζεσλ. Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζήλαο. Παηεζίσλ 76, 10434 Ώζήλα.
web site: http://www.ode.aueb.gr/
4. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο
Βπηρεηξήζεσλ. Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Βγλαηίαο 156, 54006 Θεζζαινλίθε.
web site: http://www.uom.gr/index.php?tmima=2&categorymenu=2
5. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. ρνιή Οηθνλνκηθψλ,
Βπηρεηξεκαηηθψλ θαη Αηεζλψλ πνπδψλ. Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. Μ. Καξανιή
θαη Ώ. Αεκεηξίνπ 80, 18534 Πεηξαηάο. web site: http://www.ode.unipi.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ηαηηζηηθή, Βκπνξηθφ Αίθαην, Ώξρέο Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Λνγηζηηθήο, Μηθξννηθνλνκηθή, Οξγαλσζηαθή ζεσξία, ηνηρεία Οηθνλνκηθψλ θαη
Ώζθαιηζηηθψλ Οηθνλνκηθψλ, Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, Ώξρέο Ννκηζκαηηθήο
θαη Βπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ χζηεκα, ηνηρεία Ώζθαιηζηηθνχ θαη Ναπηηθνχ
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Αηθαίνπ, Αεκφζηα Οηθνλνκηθή, Αίθαην Βκπνξηθψλ Βηαηξηψλ, Πνζνηηθή Ώλάιπζε
Αηνηθεηηθψλ Ώπνθάζεσλ, Ώξρέο Μάξθεηηλγθ, Υξεκαηννηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί θαη
Κεθαιαηναγνξέο, Ξέλε Γιψζζα, πκπεξηθνξά Καηαλαισηή, Λνγηζηηθή Βηαηξηθψλ
Βπηρεηξήζεσλ, Βθαξκνζκέλε Φπρνινγία ζηηο Βπηρεηξήζεηο, Αίθαην Φνξνινγίαο
Βπηρεηξήζεσλ, Βξγαζηαθέο ρέζεηο ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε, Βιεγθηηθή, ηξαηεγηθφ
Μάξθεηηλγθ, χγρξνλεο Μνξθέο Υξεκαηνδφηεζεο, Βπελδπηηθέο Μειέηεο θαη
Βπξσπατθή Υξεκαηνδφηεζε, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Αηνίθεζεο, Αηνίθεζε
Ώλζξψπηλσλ Πφξσλ, ηξαηεγηθή Βπηρεηξήζεσλ, Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο,
Κνζηνιφγεζε θαη Λνγηζηηθή Κφζηνπο, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ βαζίδεηαη ζε δχν
Κχθινπο πνπδψλ πνπ κε ηα θαηάιιεια καζήκαηα δεκηνπξγνχλ πξννδεπηηθά ην
ππφβαζξν γλψζεο ησλ θνηηεηψλ καο - απφ ηε γεληθή γλψζε ζηελ εμεηδηθεπκέλε. Ο
πξψηνο Κχθινο πνπδψλ πξνζθέξεη ην βαζηθφ ππφβαζξν γλψζεσλ ηεο Αηνίθεζεο
Βπηρεηξήζεσλ θαη πεξηιακβάλεη καζήκαηα ππνδνκήο πνπ δηδάζθνληαη θπξίσο ζηα
δχν πξψηα έηε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ο δεχηεξνο Κχθινο πνπδψλ, θαη κε βάζε ηηο
απνθηεζείζεο βαζηθέο γλψζεηο ππνδνκήο, πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα, ζηα
πιαίζηα Καηεπζχλζεσλ Βμεηδίθεπζεο θαη καζεκάησλ Βιεχζεξεο Βπηινγήο. Οη
θαηεπζχλζεηο είλαη νη εμήο: α). Λνγηζηηθή – Υξεκαηννηθνλνκηθή β). Γηνίθεζε γ).
Σνπξηζκφο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Ο.Π.Ώ. ζηνρεχεη ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο
ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο ην Μάλαηδκελη, ην Μάξθεηηλγθ, ηα
Υξεκαηννηθνλνκηθά, ηε Λνγηζηηθή θαη ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Αηνίθεζεο. Σα
καζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο, ελψ απφ ην 5ν εμάκελν ν
θνηηεηήο επηιέγεη ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζπνπδψλ πνπ επηζπκεί. Σν Πξφγξακκα
πνπδψλ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο: α). Αηνίθεζε
Βπηρεηξήζεσλ (Μάλαηδκελη), β). Μάξθεηηλγθ, γ). Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή
Αηνίθεζε, δ). Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο αλαθέξεηαη επίζεο ζηε
δνκή θαη ηε δηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε φιν ην θάζκα ησλ ηνκέσλ ηνπο φπσο
ινγηζηήξην, πσιήζεηο, ζην Marketing, ρξεκαηνπηζησηηθά, logistics, παξαγσγή θαη ηε
δηνίθεζή ηνπο. Πεξηιακβάλεη δχν θαηεπζχλζεηο α). Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ β). Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηψλ.
Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ Παηξψλ θαη Πεηξαηψο ζθνπεχνπλ
επίζεο ζηελ παξνρή πνιχπιεπξσλ θαη ρξήζηκσλ γλψζεσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα
εθαξκφδνληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ.
Πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα βαζηθά καζήκαηα θνξκνχ θαη καζήκαηα επηινγήο. Βηδηθά
ην ηκήκα ηνπ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, νη επηινγέο καζεκάησλ ηαμηλνκνχληαη κέζα
απφ (7) νκάδεο σο εμήο: Μάλαηδκελη θαη Αηνίθεζε Ώλζξσπίλνπ Παξάγνληα,
Λνγηζηηθήο, Υξεκαηννηθνλνκηθήο, Παξαγσγήο, Μάξθεηηλγθ, Κνηλσληνινγηθψλ θαη
Ννκηθψλ καζεκάησλ, Αηνηθήζεσο Αηεζλψλ Βπηρεηξήζεσλ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://150.140.136.112/odigos/
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/da99e822202794a528d9bf453505fb006
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Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ηζρχεη απφ ην αθαδ.
έηνο 2014-15
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dd267a5b8eaf64f54b521aa5c8b1ff93a
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d2835bfebe0d44e57a8a076e30e43a2c3
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ζηηο 03.02.2014)
 https://www.youtube.com/watch?v=9Wqyhs4Qt8M

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ – Μάλαηδκελη β). Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ Μάξθεηηλγθ γ) Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ - Αηεζλή Βπηρεηξεκαηηθφηεηα.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ β). ρεδηαζκφο, Αηνίθεζεο θαη Πνιηηηθή ηνπ
Σνπξηζκνχ.
Σν ηκήκα ηνπ Ο.Π.Ώ πξνζθέξεη (8) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πιήξσο ή
κεξηθήο θνίηεζεο ζηα αληηθείκελα: Αηνίθεζεο Τπεξεζηψλ, Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ,
Αηνηθεηηθήο ησλ Βπηρεηξήζεσλ κε δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Αεκφζηα Αηνίθεζε β). Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη (5) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ (ΜΐΏ) β). Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ – Οιηθή
Πνηφηεηα γ). Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ – Μάλαηδκελη Σνπξηζκνχ δ). Executive MBA
ε). Λνγηζηηθή θαη Έιεγρνο Αεκνζίσλ Οξγαληζκψλ θαη Βπηρεηξήζεσλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο απφθνηηνη ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: σο ζηειέρε ζε
δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο, ππνπξγεία, αζθαιηζηηθά ή
ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ινγηζηήξηα, ηλζηηηνχηα εξεπλψλ θαζψο θαη ζε δηάθνξεο
εηαηξείεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, επελδχζεσλ, δεκνζθνπήζεσλ, έξεπλαο
αγνξάο θ.ά. Ώθφκε, κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ θαη
βηνκεραληψλ θαη ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ην εκπφξην, ηε
δηεζλή νηθνλνκία, λνκηζκαηηθά θαη θνξνινγηθά ζέκαηα θ.ά. Σέινο, κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή σο εθπαηδεπηηθνί ζηε κέζε ή αλψηαηε
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Σέινο νη
πηπρηνχρνη ησλ ηκεκάησλ Οξγάλσζεο & Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ γίλνληαη κέιε
ζην Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην.

ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΚΑΗ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
Σν Σκήκα Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ & Σξνθίκσλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε
επηζηεκνληθή γλψζε ζε ζέκαηα Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 324

Σξνθίκσλ. ηφρνο ηνπ είλαη ε επαξθήο πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ ηνπ γηα ηε
ζηειέρσζε ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ηνχ αγξνηηθνχ θαη
κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα ηεο Βιιεληθήο νηθνλνκίαο.
1. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ & Σξνθίκσλ.
ρνιή Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ. Παλεπηζηήκην Πάηξαο. Γ.
εθέξε 2, 30100 Ώγξίλην. web site: http://www.deapt.upatras.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μηθξννηθνλνκία, Μαθξννηθνλνκία, Ώγξνηηθή Οηθνλνκία
θαη Πνιηηηθή, πλεηαηξηζηηθή Οηθνλνκία θαη Ώλάιπζε Σηκψλ, Ώξρέο Αηνίθεζεο
Βπηρεηξήζεσλ, Βπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή θαη Πνιηηηθή, Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά,
Αηνίθεζε Παξαγσγήο,
Ώξρέο Μάξθεηηλγθ, ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ, Αηεζλέο
Βμαγσγηθφ Μάξθεηηλγθ, πκπεξηθνξά Καηαλαισηή, Πεξηθεξεηαθή θαη δηεζλήο
Ώλάπηπμε ησλ Ώγξνηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ, Αηεζλέο Βκπφξην Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη
Σξνθίκσλ, Γεληθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, Κνζηνιφγεζε & Λνγηζηηθή
Κφζηνπο: Αηνηθεηηθή Λνγηζηηθή, Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνίθεζε, Ώζηηθφ Αίθαην,
Βκπνξηθφ Αίθαην, Γεσξγία, Γσηθή Παξαγσγή, Αηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ 5εηνχο δηάξθεηαο ζηνρεχεη: ζηελ εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ
ηθαλψλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, ζηε δεκηνπξγία
λέσλ κνληέισλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ αγξνηηθψλ θαη
ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο ππαίζξνπ, θαη ζηελ αλαδήηεζε πξντφλησλ πνπ λα
αληαπνθξίλνληαη ζην αίηεκα ηεο επνρήο καο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ
πνηφηεηα δσήο.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Πηζηνπνίεζε
Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ Πνηφηεηαο β). Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο φζνλ αθνξά ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο κπνξνχλ λα
εξγαζηνχλ: ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα ζε απηνχο ηνπ
πξσηνγελή ηνκέα θαη ζε κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. ε
δεκφζηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο (Τπνπξγεία θαη Σξάπεδεο). ε Οξγαληζκνχο θαη
πλεηαηξηζκνχο. Χο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο δεκηνπξγψληαο δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο.
ε αλαπηπμηαθέο εηαηξίεο, εηαηξίεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ θαη γξαθεία κειεηψλ.
Χο επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ζε θέληξα θαη ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ
θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Χο εηζεγεηέο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Σέινο, νη
πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ &
Σξνθίκσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, γίλνληαη κέιε ζην Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην,
πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εξγαζηνχλ σο νηθνλνκνιφγνη ή σο ινγηζηέο,
αλ απηφ επηζπκνχλ.
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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΏ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε δηδαζθαιία θαη ε έξεπλα ζηνπο ηνκείο ηεο Αηνηθεηηθήο
Βπηζηήκεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε
ησλ λέσλ Σερλνινγηψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Βπηθνηλσληψλ ζηε
ράξαμε Βπηρεηξεκαηηθήο ηξαηεγηθήο, ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ
αλαδηνξγάλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
1. Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο. ρνιή Αηνίθεζεο
Βπηρεηξήζεσλ. Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζήλαο. Παηεζίσλ 76, 10434
Ώζήλα. web site: http://www.dmst.aueb.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ, Βηζαγσγή ζηε Αηνίθεζε
Βπηρεηξήζεσλ, Μαθξννηθνλνκηθή Ώλάιπζε, Λνγηζηηθή, Αηαρείξηζε Ώλζξσπίλσλ
Πφξσλ, Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνίθεζε, Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο, Αηνίθεζε
Βπηρεηξήζεσλ & Σερλνινγία, Ώλάπηπμε θαη Ώξρηηεθηνληθέο Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ, Αηνίθεζε Έξγσλ & Πξνγξακκάησλ, Αηνίθεζε Βθνδηαζηηθήο Ώιπζίδαο,
ρεδηαζκφο θαη Ώλάπηπμε Πξντφλησλ, Φεθηαθφ Μάξθεηηλγθ, ηξαηεγηθέο Λήςεο
Ώπνθάζεσλ θαη Βπίιπζεο Πξνβιεκάησλ, Ώλάιπζε θαη ρεδηαζκφο πζηεκάησλ
Αηαλνκήο θαη Μεηαθνξάο, Βπηρεηξεκαηηθή ΒπθπΎα θαη Ώλάιπζε Μεγάισλ
Αεδνκέλσλ, Φεθηαθή Καηλνηνκία θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηα, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ζηειερψλ δηνίθεζεο θαη παξαγσγήο
γηα επηρεηξήζεηο κε έληνλν ηερλνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (ςεθηαθέο θαη
ηειεπηθνηλσληαθέο ηερλνινγίεο). Βπηπιένλ ζηνρεχεη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ
επηρεηξήζεσλ ψζηε λα παξάγνπλ λέα ή θαιχηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο
εθκεηαιιεπφκελεο ηηο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ δίλεη
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηεπηζηεκνληθή νινθιήξσζε ηερλνινγηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη
δηνηθεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Οη θαηεπζχλζεηο πνπ πξνζθέξεη ην Σκήκα θαη
κία απφ ηηο νπνίεο νη θνηηεηέο επηιέγνπλ ζην 6ν εμάκελν είλαη νη εμήο: α).
Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα θαη Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε β). Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ θαη
Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο γ). Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Σερλνινγίεο δ).
Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ, Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ε). ηξαηεγηθή
θαη Αλζξψπηλνη Πφξνη
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (απφ ην αθαδ. έηνο
2009-10)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dcdc544bd9f694f6997519919c103d030

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Ο.Π.Ώ. πξνζθέξεη (7) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πιήξσο ή
κεξηθήο θνίηεζεο ζηα αληηθείκελα: Βπηρεηξεκαηηθή Ώλαιπηηθή, Αηνηθεηηθήο ησλ
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Βπηρεηξήζεσλ κε δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ, Αηνίθεζεο Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ, Αεκφζηαο
Πνιηηηθήο θαη Αηνίθεζεο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο ιφγσ ηνπ νινθιεξσκέλνπ ηερλνινγηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ
ππφβαζξνχ ηνπο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο ζηειέρε θαη σο ζχκβνπινη ζε φιεο ηηο
παξαδνζηαθέο εηδηθφηεηεο ηεο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ ζην λέν πεξηβάιινλ ηνπ
ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο: Μάξθεηηλγθ,
Αηνίθεζε Παξαγσγήο, Υξεκαηννηθνλνκηθά, Αηνίθεζε Ώλζξψπηλσλ Πφξσλ, θιπ.
Οη εηδηθφηεηεο αηρκήο ηνπ είλαη: Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα θαη Λήςε Ώπνθάζεσλ,
Διεθηξνληθφ Βκπφξην θαη Φεθηαθφ Μάξθεηηλγθ, Βπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή,
Αηαρείξηζε Ώλζξψπηλσλ Πφξσλ, Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά, Οξγαλσζηαθή
Φπρνινγία θαη Ώλάπηπμε Πξνζσπηθψλ Εθαλνηήησλ, Αηαρείξηζε Γλψζεο θαη
Μάζεζεο, Αηαρείξηζε Καηλνηνκίαο θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Πνζνηηθέο Μέζνδνη
ζην Μάλαηδκελη, Φεθηαθή Οηθνλνκία/ Κνηλσληθή Ώλάπηπμε θαη Αηαρείξηζε
Καηλνηνκίαο, Internet θαη Νέα Φεθηαθά Καλάιηα Αηαλνκψλ θαη Πσιήζεσλ,
Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη Σειεπηθνηλσληαθψλ Πφξσλ/ πζηεκάησλ, Αηνίθεζε
Βθνδηαζηηθήο Ώιπζίδαο θ.ά. Σέινο, νη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Αηνηθεηηθήο
Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο γίλνληαη κέιε ζην Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην, πνπ
ζεκαίλεη φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εξγαζηνχλ θαη σο νηθνλνκνιφγνη ή σο ινγηζηέο.

ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ (2 ηκήκαηα)
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 50

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΕΡΏΕΏ
Σα αλσηέξσ ηξία ηκήκαηα έρνπλ σο απνζηνιή ηελ πξναγσγή θαη ηε κεηάδνζε ηεο
γλψζεο κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ έξεπλα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Βπηζηήκεο
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ηεο Πιεξνθνξηθήο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ γηα εθαξκνγέο
ζε Οηθνλνκηθέο, Υξεκαηννηθνλνκηθέο, Αηνηθεηηθέο θαη άιιεο Κνηλσληθέο Βπηζηήκεο.
1. Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Πιεξνθνξίαο.
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Βγλαηίαο 156, 54006 Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.uom.gr/index.php?tmima=6&categorymenu=2

2. Σκήκα Πιεξνθνξηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Σερλνινγίαο θαη Πιεξνθνξίαο.
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζήλαο. Παηεζίσλ 76, 104 34 Ώζήλα. web site:
http://www.cs.aueb.gr/

3. Σκήκα Πιεξνθνξηθήο. ρνιή Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη
Βπηθνηλσληψλ. Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. Καξανιή & Αεκεηξίνπ 80 18532
Πεηξαηάο. web site: http://www.cs.unipi.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή Βπηζηήκε, Λνγηζηηθή,
Οηθνλνκηθά Αηθηχσλ, Ώλψηεξα Μαζεκαηηθά, Γξακκηθή Άιγεβξα, Διεθηξνληθή
Φπζηθή, Ώξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ, Ώζχξκαηα Αίθηπα, Ώζθάιεηα Αηθηχσλ, ΐάζεηο
Αεδνκέλσλ, Διεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε, Πηζαλφηεηεο & ηαηηζηηθή, Πξνεγκέλεο
Σερληθέο Πξνγξακκαηηζκνχ, Λνγηθφο – πλαξηεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο,
Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Θεσξία Πιεξνθνξίαο – Κσδηθνπνίεζε, Οπηηθέο
Βπηθνηλσλίεο, Οπηηθή Μεηαγσγή, Μνληεινπνίεζε & Πξνζνκνίσζε Τπνινγηζηηθψλ
πζηεκάησλ, Νεπξσληθά Αίθηπα, Σερλεηή Ννεκνζχλε, Φεθηαθά Διεθηξνληθά,
Βθπαηδεπηηθά Πεξηβάιινληα Αηαδηθηχνπ, Αηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο, θ.ά.
Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ επηδηψθνπλ λα παξέρνπλ ζηνπο απνθνίηνπο ηνπο, εθείλα
ηα ηδηαίηεξα εθφδηα πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα ππνζηεξίδνπλ κε επηηπρία ηελ
αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο
ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δ βαζηθή θηινζνθία ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη γηα ηε ζσζηή πινπνίεζε ησλ
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ είλαη απαξαίηεηε κία ζε βάζνο γλψζε,
φρη κφλν ηεο Βπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο. Έηζη, ν θνηηεηήο ηνπ Σκήκαηνο θαιείηαη λα παξαθνινπζήζεη
πξνρσξεκέλα
καζήκαηα
Αηνηθεηηθήο
Βπηζηήκεο,
Οηθνλνκηθψλ,
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ, Αηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη Πνζνηηθψλ Μεζφδσλ. Δ πνηθηιία
απηή ησλ καζεκάησλ δίλεη έλα αζπλήζηζην, γηα ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα,
ραξαθηήξα ζηηο ζπνπδέο. Βθηφο απφ ζέκαηα ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ
πξνζθέξνληαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη θαη ζε ζέκαηα
εθαξκνγψλ κε ηελ αλάιπζε, ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ
επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο, αλάθιεζεο θαη κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζηνπο ηνκείο
ηεο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ, ηεο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο.
Οη θνηηεηέο ηνπ Ο.Π.Ώ. εθηφο απφ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα, θαινχληαη λα
εκβαζχλνπλ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αθφινπζεο επηζηεκνληθέο θαηεπζχλζεηο
επηιέγνληαο ηνπο αληίζηνηρνπο θχθινπο καζεκάησλ: α). Θεσξεηηθή Πιεξνθνξηθή
β). πζηήκαηα θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ γ). Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη
Αζθάιεηα δ). Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη Γηαρείξηζε Γλψζεο ε). Δπηρεηξεζηαθή
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Έξεπλα θαη Οηθνλνκηθά Πιεξνθνξηθήο ζη). Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά θαη
Δπηζηεκνληθνί Τπνινγηζκνί.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα
ζηνπο θνηηεηέο απφ ην πέκπην εμάκελν, επηινγήο κίαο απφ ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο
ζπνπδψλ πνπ δηαζέηεη: α). Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ θαη Δπθπή πζηήκαηα β).
Γηαδηθηπαθά θαη Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα θαη γ). Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d977f18f0d12c447298996050504b0404
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dac1734be49ed49d3b4c7294f4fb3c59a
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ζηηο 04.02.2015)
 https://www.youtube.com/watch?v=7OGZf8qfUm8

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα β). Βθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή.
Σν ηκήκα ηνπ Ο.Π.Ώ. πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, β). Βπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ γ). Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ δ). Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ γηα ηειέρε.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο β). Πιεξνθνξηθή.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο:
Βιεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Αηαζέηνληαο, εθηφο απφ ηερληθέο, γλψζεηο θαη ζε ζέκαηα
δηνίθεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, νη απφθνηηνη έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ δηθέο ηνπο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
ηειέρε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ο παξαπάλσ ζπλδπαζκφο γλψζεσλ
θαζηζηά ηνπο απνθνίηνπο ηθαλνχο γηα ηελ ζηειέρσζε επηρεηξήζεσλ ζε δηνηθεηηθφ
επίπεδν, φπνπ ε χπαξμε αηφκσλ κε εηδηθέο γλψζεηο ζηηο ηερλνινγίεο ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ είλαη ζήκεξα επηβεβιεκέλε πεξηζζφηεξν απφ
πνηέ. Βηδηθά, ζε έλα επξχ θάζκα επηρεηξήζεσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο παξαδνζηαθέο
εηαηξείεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ,
θαζψο θαη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αλαδπφκελνπο ρψξνπο φπσο
ειεθηξνληθφ εκπφξην, εθπαίδεπζε /εξγαζία απφ απφζηαζε, ζπζηήκαηα ςπραγσγίαο
θαη πιεξνθφξεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο θ.ά.
Βθπαηδεπηηθνί ζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Σέινο, νη πηπρηνχρνη ηνπ ησλ
αλσηέξσ ηκεκάησλ γίλνληαη κέιε ζην Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην. Ώμίδεη λα
ζεκεησζεί ν νηθνλνκηθφο ηνκέαο θαη γεληθφηεξα ην επάγγεικα ηνπ νηθνλνκνιφγνπ
αδηακθηζβήηεηα έρνπλ επεξεαζηεί βαζηά απφ ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
θαη ηελ επξέσο δηαδεδνκέλε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Νέεο
νηθνλνκηθέο δπλάκεηο (ρψξεο θαη φκηινη εηαηξεηψλ) νη νπνίεο έρνπλ αλαδπζεί θαη
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 329

θπξηαξρνχλ ζην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη, ζηεξίδνπλ ζρεδφλ νινθιεξσηηθά
ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηε ηερλνινγηθή απζεληία, ηελ αλάπηπμε hardware θαη software,
ηηο εθεπξέζεηο, ηελ βηνκεραληθή πνιηηηθή θαη παξαγσγή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο λέεο
ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Βηδηθφηεξα, ζηνλ θιάδν ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ
εηζρσξήζεη θαη δηαθνξνπνηήζεη ξηδηθά ηηο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ηνλ ηξφπν άζθεζεο
ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νηθνλνκνιφγνπ.

ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 66

ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΚΟΜΗΚΖ
ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
θνπφο ησλ ηκεκάησλ Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο είλαη ε πξναγσγή θαη
εμεηδηθεπκέλε δηδαζθαιία ηεο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, ε ζχλδεζε κε
ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Υψξαο καο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο Β.Β. θαη
θπζηθά, ε θαηάξηηζε ζηειερψλ πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ην πξφηππν ηνπ ζχγρξνλνπ
νηθνλνκηθνχ ζηειέρνπο ή δηεπζπληή. Δ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζθνπψλ
πεηπραίλεηαη κε ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ πνπ παξέρνπλ γεληθή γλψζε ηνλ ηνκέα ηεο
Αηνίθεζεο ησλ Βπηρεηξήζεσλ θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ θαη εμεηδηθεπκέλε
γλψζε ζηε Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή. Ώθφκε παξέρνληαη νη απαηηνχκελεο
γλψζεηο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε
δηδαζθαιίαο ζεηξάο λνκηθψλ καζεκάησλ. Παξάιιεια, επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ηεο
έξεπλαο ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, αλεμάξηεηα
απφ λνκηθή κνξθή θαη ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο.
1. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο
Βπηρεηξήζεσλ. Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζήλαο. Παηεζίσλ 76, 10434 Ώζήλα
web site: http://www.loxri.aueb.gr/
2. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο
Βπηρεηξήζεσλ. Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Βγλαηίαο 156, 54006 Θεζζαινλίθε.
web site: http://www.uom.gr/index.php?tmima=5&categorymenu=2

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ηαηηζηηθή γηα δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, Βηζαγσγή ζηε
δηνηθεηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, Μαζεκαηηθά γηα δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ,
Μηθξννηθνλνκηθή, Ώζηηθφ δίθαην, Μαθξννηθνλνκηθή, Υξεκαηννηθνλνκηθή
ινγηζηηθή, Βκπνξηθφ δίθαην, Πιεξνθνξηαθή νξγάλσζε επηρεηξήζεσλ, Βηζαγσγή ζην
κάλαηδκελη, Αίθαην εκπνξηθψλ εηαηξηψλ, Υξήκα θαη ηξάπεδεο, Μεραλνγξαθεκέλε
ινγηζηηθή, Αίθαην αμηφγξαθσλ, Αηνίθεζε Κεθαιαίνπ Κίλεζεο, Υξεκαηνπηζησηηθνί
νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο, Λνγηζηηθή εηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ – Φνξνινγία
εηζνδήκαηνο, Αηεζλήο ρξεκαηνδφηεζε, χγρξνλεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, Αίθαην
εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ, Βθαξκνγέο θνξνινγηθήο ινγηζηηθήο, Ώλάιπζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, Υξεκαηννηθνλνκηθά Παξάγσγα, Αηνίθεζε
νιηθήο πνηφηεηαο, ηνηρεία ινγηζηηθνχ δηθαίνπ, Υξεκαηννηθνλνκηθή Οηθνλνκεηξία,
Κνζηνιφγεζε θαη Λνγηζηηθή θφζηνπο, ηξαηεγηθφ κάλαηδκελη, Υξεκαηννηθνλνκηθή
Αηάζηαζε Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Βπξσπατθή Ννκηζκαηηθή Οινθιήξσζε, Ώλάιπζε
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Βπελδχζεσλ, Αηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίνπ & Πιεξνθνξηθά
πζηήκαηα, Σξαπεδηθή Αηνηθεηηθή, θ.ά.
Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα ηνπ ινγηζηεξίνπ θαη ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ κηαο επηρείξεζεο. Παξέρεηαη εμεηδηθεπκέλε
δηδαζθαιία φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο ινγηζηηθήο (θαηάξηηζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ,
αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξνυπνινγηζκφο, θνζηνιφγεζε, δηνηθεηηθή
ινγηζηηθή, θνξνινγία) θαζψο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο (ζεσξία ραξηνθπιαθίνπ,
ιεηηνπξγία ρξεκαηηζηεξίνπ, παξάγσγα ρξεκαηηζηεξηαθά πξντφληα, ηξαπεδηθή θ.ά.).
Καη ζηα δχν ηκήκαηα (Ο.Π.Ώ & Μαθεδνλίαο) ζηα 4 πξψηα εμάκελα νη θνηηεηέο
παξαθνινπζνχλ θνηλφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ελψ απφ ην 5ν εμάκελν ηα
Πξνγξάκκαηα πνπδψλ πξνβιέπνπλ δχν θαηεπζχλζεηο: α). ηελ θαηεχζπλζε
Λνγηζηηθήο (θ Φνξνηερληθήο φπσο νλνκάδεηαη ζην Μαθεδνλίαο) θαη β). ηελ
θαηεχζπλζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d1e8d8c104ff44b70b7c1b20ca0d107a1
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ζηηο 04.02.2014)
 https://www.youtube.com/watch?v=S3L22fZzd6s

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Ο.Π.Ώ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πιήξνπο ή
κεξηθήο θνίηεζεο ζηα παξαθάησ αληηθείκελα: α). Λνγηζηηθήο θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθήο β). Αηνηθεηηθήο ησλ Βπηρεηξήζεσλ κε δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή β). ηξαηεγηθή Αηνηθεηηθή
Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνίθεζε γ). Βθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη
Βιεγθηηθή.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ησλ ηκεκάησλ Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο κπνξνχλ λα
εξγαζηνχλ ζηε ζηειέρσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ινγηζηεξίσλ, επηρεηξήζεσλ
ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ινγηζηηθψλ-ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ θαη
κεγάισλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Oξγαληζκψλ, φπσο
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 331

εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ, επελδπηηθψλ θαη
αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Δ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε, θαζψο θαη νη αλαιπηηθέο
θαη ζπλζεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απνθηνχλ θαηά ηε θνίηεζή ηνπο, ηνπο δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα, κεηαμχ άιισλ: λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ηαρχηαηα
κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ, ζηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίσλ, λα
εθπνλνχλ πςειήο πνηφηεηνο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κειέηεο, λα δηαρεηξίδνληαη
απνηειεζκαηηθά
κεγάια
ραξηνθπιάθηα,
ρξεζηκνπνηψληαο
ζχλζεηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ
πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο, νη πηπρηνχρνη ησλ
ηκεκάησλ Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, γίλνληαη κέιε ζην Οηθνλνκηθφ
Βπηκειεηήξην.

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΏ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε πξνζθνξά γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, ε αλάπηπμε ηεο
έξεπλαο θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ζε
δχν εηδηθνχο ηνκείο: ην Μάξθεηηλγθ θαη ηελ Βπηθνηλσλία.
1. Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο. ρνιή Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ.
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζήλαο. Παηεζίσλ 76, 10434 Ώζήλα. web site:
http://www.mbc.aueb.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηε Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Φπρνινγία,
Πνζνηηθέο Μέζνδνη, Βξγαιεία Διεθηξνληθήο Βπηθνηλσλίαο, Οηθνλνκηθή θαη
Βπηρεηξήζεηο, Βηζαγσγή ζηελ Βπηθνηλσλία, Βηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ, Λνγηζηηθή,
Βπηθνηλσλία ζηελ Πξάμε, πκπεξηθνξά Καηαλαισηή, Αηνίθεζε Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ,
Διεθηξνληθή Βπηθνηλσλία, Πνιηηηθή Πξντφληνο, Έξεπλα Μάξθεηηλγθ, Πιεξνθνξηαθά
πζηήκαηα Αηνίθεζεο, Αεκφζηεο ρέζεηο, Υξεκαηνδνηηθή Αηνίθεζε, Οξγάλσζε
Πσιήζεσλ, Ξέλε Γιψζζα, Μέζα Μαδηθήο Βπηθνηλσλίαο, Διεθηξνληθφ Μάξθεηηλγθ,
Αηαθήκηζε, Βπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή, ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ, Σηκνιφγεζε θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθή Ώλάιπζε, Αίθηπα Αηαλνκήο θαη Logistics, Σνπξηζηηθφ
Μάξθεηηλγθ, Μάξθεηηλγθ Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ, Μάξθεηηλγθ κε
Κεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ, Μνληέια Ώπνθάζεσλ Μάξθεηηλγθ, Αίθαην ησλ
Βπηρεηξήζεσλ θαη ηεο Βπηθνηλσλίαο, Αηαπνιηηηζκηθή Βπηθνηλσλία, Αηαπξαγκαηεχζεηο
θαη Βπίιπζε Αηαθσληψλ, Βηαηξηθή Βπηθνηλσληαθή ηξαηεγηθή θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ δηαζέηεη δπν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: ην πξψην αθνξά ζηελ
ηζνξξνπία κεηαμχ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο, αθνχ ζπλππάξρνπλ
καζήκαηα πνζνηηθά/ηερληθά, φπσο Πιεξνθνξηθή, Μαζεκαηηθά, Βπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα, ρεδηαζκφο Αηαθήκηζεο, θ.ιπ., κε καζήκαηα πνηνηηθά/ζπκπεξηθνξηθά, φπσο
ΐηνκεραληθή Φπρνινγία, πκπεξηθνξά Οξγαλψζεσλ, πκπεξηθνξά Καηαλαισηή,
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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Εζηνξία ηεο Σέρλεο, θιπ. Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ αθνξά ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ
ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. ην ηέηαξην έηνο ζπνπδψλ, νη θνηηεηέο
επηιέγνπλ κία απφ ηηο παξαθάησ θαηεπζχλζεηο: Μάξθεηηλγθ, Δπηθνηλσλία ή Μηθηή
θαηεχζπλζε.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dadbd4d80499f4165be88671b4fdcf222

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πιήξνπο ή κεξηθήο
θνίηεζεο ζηα παξαθάησ αληηθείκελα: α). Μάξθεηηλγθ θαη Βπηθνηλσλίαο β). Marketing &
Communication, Specialization in International Marketing γ). Αηνίθεζε Ώλζξψπηλνπ
Απλακηθνχ δ). Αηνίθεζεο ησλ Βπηρεηξήζεσλ ε). Αηνηθεηηθήο ησλ Βπηρεηξήζεσλ κε δηεζλή
πξνζαλαηνιηζκφ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Σν Marketing, σο θιάδνο ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κειεηά θαη αλαπηχζζεη
επηζηεκνληθέο κεζφδνπο, πνπ βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο λα
πξνζαξκφδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Μέζσ ηεο
επηθνηλσλίαο κεηαδίδνληαη κελχκαηα πνπ έρνπλ ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθή
εηθφλα γηα ηα πξντφληα θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα βειηηψζνπλ
ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σα ηκήκαηα Marketing πξνάγνπλ ηε γλψζε ζηνπο ηνκείο
ηνπνζέηεζεο πξντφληνο, επηθνηλσλίαο, πσιήζεσλ, δηνίθεζεο δηθηχσλ δηαλνκήο,
εμαγσγψλ, δηαθήκηζεο, έξεπλαο αγνξάο, δηνίθεζεο παξαγσγήο, δηνίθεζεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Logistics) ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο δηαδηθαζηψλ, δηνίθεζεο
ηεο πνηφηεηαο, πξνβιέςεσλ δήηεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο
απνζεκάησλ. Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο σο
ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη Oξγαληζκψλ ζε αξθεηνχο ηνκείο: Μάξθεηηλγθ, Πσιήζεσλ,
Βμαγσγψλ, Αηαθήκηζεο, Έξεπλαο Ώγνξάο, Αεκνζίσλ ρέζεσλ, Αηνίθεζεο
Ώλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Διεθηξνληθήο Βπηθνηλσλίαο. Σέινο, νη πηπρηνχρνη ηνπ
ηκήκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη Βπηθνηλσλίαο, γίλνληαη κέιε ζην Οηθνλνκηθφ
Βπηκειεηήξην, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εξγαζηνχλ σο νηθνλνκνιφγνη ή
σο ινγηζηέο, αλ απηφ επηζπκνχλ.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ, ΗΣΟΡΗΑ & ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 81

ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΖ
ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 84

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΝΑΤΣΗΛΗΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΕΡΏΕΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
θνπφο ηνπ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη: λα παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο ηελ
επηζηεκνληθή ζεσξεηηθή γλψζε θαζψο θαη ηελ πξαθηηθή θαηάξηηζε γηα λα
ζηαδηνδξνκήζνπλ ζαλ δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηειέρε ζην ρψξν ηεο Ναπηηιίαο
θαη ησλ Μεηαθνξψλ. Βπηπιένλ λα εληνπίζεη ηα πθηζηάκελα πξνβιήκαηα θαη λα
αλαπηχμεη ηελ έξεπλα ζην ρψξν ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κε εθηεηακέλα,
πνιχκνξθα θαη δηεπηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, λα αλαπηχμεη ηε δηεζλή
ζπλεξγαζία κε άιια παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ (Βπξψπεο, Ώκεξηθήο
θαη Ώζίαο) εθκεηαιιεπφκελν ηε κνλαδηθή δηεζλή δηθηχσζε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο
πνπ απνηειεί ηνλ θαηεμνρήλ θιάδν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε δηεζληθφ
πξνζαλαηνιηζκφ.
1. Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ. ρνιή Ναπηηιίαο θαη ΐηνκεραλίαο.
Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. Μ. Καξανιή θαη Ώ. Αεκεηξίνπ 80, 18534 Πεηξαηάο.
web site: http://www.unipi.gr/
2. Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ. ρνιή Βπηζηεκψλ
Αηνίθεζεο. Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ. Κνξαή 2Ώ, 82100 Υίνο. web site:
http://www.stt.aegean.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Γηα ην εηζαγσγή ζην ηκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά απαηηείηαη
επηπιένλ εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα ηεο Ώγγιηθήο Γιψζζαο.
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Γεληθή ινγηζηηθή, Οηθνλνκηθή αλάιπζε,
Ναπηηιηαθή ηερλνινγία, Βηζαγσγή ζηηο λαπηηιηαθέο ζπνπδέο, Ναπηηιηαθή Λνγηζηηθή,
Μηθξννηθνλνκηθή ηαηηζηηθή, Οηθνλνκηθή γεσγξαθία, Βκπνξηθφ & νηθνλνκηθφ
δίθαην, Οξγάλσζε – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Οηθνλνκηθή ησλ κεηαθνξψλ, Ώλάιπζε
κεηαθνξηθψλ & ζπγθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, Αηαρείξηζε & πξνζηαζία ζαιαζζίνπ
πεξηβάιινληνο, Πνζνηηθέο κέζνδνη γηα κεηαθνξέο – εκπφξην, Μάξθεηηλγθ,
Κνηλσληνινγία, Ναπηηιηαθή νηθνλνκηθή, Ναπηηθφ δίθαην & Αίθαην ηεο ζάιαζζαο,
Αηνίθεζε λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, Υξεκαηννηθνλνκηθή, Αηνίθεζε – Οξγάλσζε
παξαγσγήο, Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, Μάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ, Βηδηθά
ζέκαηα λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, Γεσπνιηηηθή θαη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, Αηνίθεζε
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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Έξγσλ, Αηνίθεζε πινίνπ – δηαρείξηζε θνξηίνπ, Αηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή,
Οξγάλσζε δηαθίλεζεο/δηαλνκήο (Logistics), Αηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,
Ώλάιπζε δήηεζεο, Ναπιψζεηο, Ναπηηιηαθή ρξεκαηννηθνλνκηθή, Οηθνλνκηθή
δηνίθεζε ιηκέλσλ, Αηνίθεζε αθηνπινΎαο, Ναπηαζθαιίζεηο, Βπηρεηξεζηαθή
ζηξαηεγηθή & πνιηηηθή, Αηεζλήο λαπηηιηαθή πνιηηηθή, θ.ά.
Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζπλδπάδνπλ ηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε επηρεηξήζεσλ κε
ηε λαπηηιία, ηηο κεηαθνξέο θαη ην δηεζλέο εκπφξην. Οη κεηαθνξέο απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Μ‟ απηέο εμαζθαιίδνληαη νη
απαξαίηεηεο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή, αιιά θαη ε έγθαηξε παξνπζία ησλ
ηειηθψλ πξντφλησλ ζηηο αγνξέο. Οη κεηαθνξέο απνηεινχλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο
παξάγνληα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο. Δ λαπηηιία απνηειεί
δηεθπεξαησηή ζεκαληηθνχ φγθνπ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ζρεδφλ κνλαδηθφ
κεηαθνξέα ηνπ εκπνξίνπ κεγάινπ αξηζκνχ πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/ddf83c542f127488e9db83e287081fad6
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d3db8740e4d2342f9a84db3585a10d674

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηελ Ναπηηιία.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Ναπηηιία, Μεηαθνξέο θαη Αηεζλέο Βκπφξην β). Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ
Ναπηηιία θαη ηηο Μεηαθνξέο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ κπνξνχλ λα ζηαδηνδξνκήζνπλ: ζε ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο, ηδησηηθνχο, θξαηηθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο ζην ρψξν ησλ
Θαιάζζησλ θαη πλδπαζκέλσλ Μεηαθνξψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε δηνίθεζε θαη
δηαρείξηζε Παξάθηησλ θαη Θαιάζζησλ ΐηνκεραληψλ. Δ παγθνζκηνπνίεζε ηεο
δηεζλνχο νηθνλνκίαο θαη νη απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ ξπζκίζεσλ γηα ηε λαπηηιία
αχμεζαλ ηηο αλάγθεο γηα εμεηδηθεπκέλνπο θαη πνιχπιεπξα θαηεξηηζκέλνπο
λαπηηιηαθνχο νηθνλνκνιφγνπο γηα: ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο (ηκήκαηα
νηθνλνκηθψλ, ινγηζηεξίνπ, πξνκεζεηψλ, αζθαιίζεσλ θαη αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ,
λαπιψζεσλ, πξαθηφξσλ, πνηφηεηνο, εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ,
γξακκαηείαο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ, πξαθηφξεπζεο πινίσλ), ηα λαπηηιηαθά ηκήκαηα
ειιεληθψλ θαη μέλσλ Σξαπεδψλ, ηελ δηνίθεζε λαππεγείσλ / επηζθεπαζηεξίσλ, ηηο
ειιεληθέο θαη επξσπατθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο, ηνπο ιηκεληθνχο νξγαληζκνχο (Ο.Λ.Π.,
Ο.Λ.Θ. θαη ιηκελαξρεία), ηνπο ειιεληθνχο θαη μέλνπο λαπηηιηαθνχο νξγαληζκνχο
(Νενγλψκνλεο, Ώζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη Ρ&Ε Clubs, θ.ν.θ.), ηηο επηρεηξήζεηο
εμνπιηζκνχ θαη πξνκήζεηαο πινίσλ, επηρεηξήζεηο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θιπ.
Σέινο, νη πηπρηνχρνη ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ, γίλνληαη κέιε ζην Οηθνλνκηθφ
Βπηκειεηήξην, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εξγαζηνχλ σο νηθνλνκνιφγνη ή
σο ινγηζηέο, αλ απηφ επηζπκνχλ.
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ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ
ΥΏΡΟΚΟΠΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε θαηάξηηζε επηζηεκνληθψλ ζηειερψλ νηθηαθήο
νηθνλνκίαο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο,
θαζψο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο νηθνγέλεηαο. Σν ηκήκα,
αθνκνηψλνληαο ηε βαζηθή ζεψξεζε πεξί ελαζρνιήζεσο κε ηελ θπξίαξρε νηθνλνκηθή
κνλάδα, ηελ νηθνγέλεηα, θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο απηήο κε ην θπζηθφ θαη ηερλεηφ ηεο
πεξηβάιινλ, κεηνπζηψλεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο
νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο.
1. Σκήκα Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο & Οηθνινγίαο. ρνιή Πεξηβάιινληνο,
Γεσγξαθίαο θαη Βθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθψλ. Xαξνθφπεην Παλεπηζηήκην.
Βιεπζεξίνπ. ΐεληδέινπ 70, 17671 Ώζήλα. web site: http://www.hua.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ΐηνινγία, Κνηλσληνινγία ηεο νηθνγέλεηαο, Τπνινγηζηηθά
καζεκαηηθά, Οηθηαθή ηερλνινγία, Εζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ, Πιεξνθνξηθή:
ππνινγηζηέο & ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ, Βθνδηαζηηθή θαη εμππεξέηεζε πειαηψλ,
Ξέλε γιψζζα, Φπζηνινγία αλζξψπνπ, Εζηνξία & θηινζνθία ηεο επηζηήκεο ηεο
νηθηαθήο νηθνλνκίαο, Υεκεία & ηερλνινγία ηξνθίκσλ, Μηθξννηθνλνκηθή, ηαηηζηηθή
θαη Βθαξκνγέο, Πεξηβαιινληηθή ΐηνινγία, ΐαζηθέο αξρέο δηαηξνθήο ηνπ αλζξψπνπ,
Βηζαγσγή ζηελ παηδαγσγηθή, Μαθξννηθνλνκηθή Φπρνινγία, Οηθνινγηθή δηαρείξηζε
θαηνηθηψλ, νηθηζκψλ & πφιεσλ, Αηαηξνθή ζηα ζηάδηα ηεο δσήο, Οηθνλνκηθά ηνπ
θαηαλαισηή θαη ηεο επηρείξεζεο, Παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, Ώγξνηηθή
νηθνλνκηθή, Οηθνλνκηθή ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, Οηθνλνκηθά ηεο νηθνγέλεηαο,
Αηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, Βθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, Marketing – έξεπλα αγνξάο,
Αηαρείξηζε πεξηβάιινληνο, Ήπηεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, Φπζηθνί πφξνη, Πξνιεπηηθή
ηαηξηθή – αγσγή πγείαο, Οηθνλνκηθά ηνπ πεξηβάιινληνο, θ.ά.
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπλζέηεη πξνζεγγίζεηο απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο
θιάδνπο θαη γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο: ςπρνινγία θαη παηδαγσγηθή επηζηήκε,
πνιηηηζκφο, νηθνλνκηθά, πεξηβάιινλ, αγξνηηθή νηθνλνκηθή θαη αλάπηπμε, αγσγή
πγείαο θαη δηαηξνθή. Αηαρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: α). Παηδαγσγηθήο
Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη β). Ώλζξσπννηθνινγίαο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d4cf89e2971f94ee7910f002e30c3cd93

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). ΐηψζηκε
Ώλάπηπμε β). Βθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο, θαηεπζχλζεηο: Παηδαγσγηθή Φπρνινγία
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θαη Βθπαηδεπηηθή Πξάμε, Αηνίθεζε θαη Αηαρείξηζε Βθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ θαη
Ώγσγή θαη Πνιηηηζκφο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο εξγάδνληαη θαηά κεγάιε πιεηνςεθία σο εθπαηδεπηηθνί
ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε (δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηνλ θιάδνο ΠΒ 15). Έρνπλ
επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ: σο ππάιιεινη ζην Τπνπξγείν Ώγξνηηθήο
Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Αηεχζπλζε Ώγξνηηθήο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο), ζηελ Σνπηθή
Ώπηνδηνίθεζε θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σέινο, κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ σο
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή σο εθπαηδεπηηθνί ζηε κέζε ή αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Οη πηπρηνχρνη ηνπ
Σκήκαηνο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο & Οηθνινγίαο, γίλνληαη κέιε ζην Οηθνλνκηθφ
Βπηκειεηήξην, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εξγαζηνχλ σο νηθνλνκνιφγνη ή
σο ινγηζηέο, αλ απηφ επηζπκνχλ.

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΠΏΝΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
Σν Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο απνζθνπεί ζηελ επξεία θαη ζε
βάζνο θαηάξηηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Βπηζηήκε κε παξάιιειε εμεηδίθεπζε ζ‟ έλα λέν
ζρεηηθά επηζηεκνληθφ πεδίν, απηφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βπηζηήκεο. ε απηφ
ελζσκαηψλνληαη νη πην ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε σο έλα
θνηλσληθά θαηλφκελν πνπ εμειίζζεηαη ζην ρψξν κε επξχηεξεο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο,
θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δηαζηάζεηο.
1. Σκήκα Οηθνλνκηθήο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. ρνιή Βπηζηεκψλ
Οηθνλνκίαο θαη Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. Πάληεην Παλεπηζηήκην. Λεσθ. πγγξνχ
136, 17671, Καιιηζέα, Ώζήλα. web site: http://topa.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώγγιηθά, Βηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή Βπηζηήκε,
Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηθή, ηαηηζηηθή, Ώξρέο Κνηλσληνινγίαο, Εδησηηθφ Αίθαην,
Μαθξννηθνλνκηθή Θεσξία, Αεκφζην Αίθαην, Βηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Βπηζηήκε,
Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Λνγηζηηθή, Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία, Βηζαγσγή ζην Αίθαην
ησλ Βπηρεηξήζεσλ, Μάξθεηηλγθ θαη Έξεπλα Ώγνξάο, Αηεζλήο Οηθνλνκηθή,
Οηθνλνκεηξία, Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, Αηεζλέο Αίθαην θαη Αηεζλείο
Οηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί, Οηθνλνκηθνί Θεζκνί θαη Πνιηηηθέο ηεο Β.Β., ΐηνκεραληθή
Οξγάλσζε θαη Πνιηηηθή, Αεκφζηα Οηθνλνκηθή, Βθαξκνζκέλε Οηθνλνκεηξία,
Οηθνλνκηθή Ώλάπηπμε, Θεζκηθφ Πιαίζην θαη Ώλαπηπμηαθή Πνιηηηθή ηεο ΒΒ,
Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία, Θεζκηθφ Πιαίζην Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο θαη Αηνίθεζεο,
Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο, Οηθνλνκηθή ηνπ Σνπξηζκνχ, Πεξηθεξεηαθή
Οηθνλνκηθή, Βηδηθά Θέκαηα ηαηηζηηθήο, Βιιεληθή Οηθνλνκία, Ώλάιπζε
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Κεθαιαηαγνξψλ, Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (GIS), Βπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα, Σξάπεδεο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνίθεζε, Ώγξνηηθή Οηθνλνκηθή,
Οηθνλνκηθή ηνπ Πεξηβάιινληνο, Ώγγιηθή Οηθνλνκηθή Οξνινγία, Ώμηνιφγεζε
Βπελδχζεσλ, Αηαρείξηζε Φπζηθψλ θαη Ώλζξψπηλσλ Πφξσλ, Βλέξγεηα θαη Βλεξγεηαθή
Πνιηηηθή, Οηθνλνκηθή ησλ Μεηαθνξψλ, Ξέλεο Άκεζεο Βπελδχζεηο, Πεξηθεξεηαθή
Ώλάπηπμε θαη Σνπξηζκφο, θ.ά..
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δηεπηζηεκνληθή ηνπ ζπγθξφηεζε.
Πην ζπγθεθξηκέλα ε αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλάπηπμεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηα
ζηελά φξηα ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο αιιά εκπινπηίδεηαη θαη κε γλψζεηο πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ θνηλσληθψλ θαη ζεηηθψλ επηζηεκψλ.
Έηζη, νη δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ηεο
δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο, ε νηθνινγηθά βηψζηκε αλάπηπμε θαη
ην δηθαίσκα γηα ζπκκεηνρή ζηα πιηθά θαη πνιηηηζηηθά αγαζά απνηεινχλ ην αμηαθφ
ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε δηδαζθαιία θαη ε έξεπλα ησλ επηκέξνπο
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Οηθνλνκηθή θαη
Πεξηθεξεηαθή Ώλάπηπμε.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Απλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο εληνπίδνληαη ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ θαη
δεκφζην ηνκέα φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο. Βλδεηθηηθά νη απφθνηηνη ηνπ
Σκήκαηνο κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ: ην Αεκφζην ηνκέα (Τπνπξγεία Ώγξνηηθήο
Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Μεηαθνξψλ, Σνπξηζκνχ, Βζληθήο Οηθνλνκίαο,
ΤΠΒΥΧΑΒ, ΑΒΚΟ, ΟΣΏ, Πεξηθέξεηεο θηι.). ε εξεπλεηηθά Ελζηηηνχηα γηα ηε
ζχληαμε θαη πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ, εξεπλεηηθψλ ή πεξηβαιινληηθψλ
πξνγξακκάησλ. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηε ζχληαμε κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ, αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηνπξηζηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Σέινο, νη
πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο, γίλνληαη κέιε ζην
Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εξγαζηνχλ σο
νηθνλνκνιφγνη ή σο ινγηζηέο, αλ απηφ επηζπκνχλ.
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΕΡΏΕΏ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΑΔΜΟΚΡΕΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΡΏΚΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΏΣΡΏ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
θνπφο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε θαηάξηηζε ζηειερψλ ηθαλψλ λα κειεηνχλ, λα
εθαξκφδνπλ Οηθνλνκηθέο Θεσξίεο, λα εξεπλνχλ θαη λα πξνβιέπνπλ νηθνλνκηθά
θαηλφκελα θαη λα αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
1. Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. ρνιή Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ. Οηθνλνκηθφ
Παλεπηζηήκην Ώζήλαο. Παηεζίσλ 76, 10434 Ώζήλα. web site:
http://www.econ.aueb.gr/

2. Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. ρνιή Οηθνλνκηθψλ, Βπηρεηξεκαηηθψλ θαη
Αηεζλψλ πνπδψλ. Παλεπηζηήκην Πεηξαηά. Μ. Καξανιή θαη Ώ. Αεκεηξίνπ 80,
18534 Πεηξαηάο. web site: http://www.unipi.gr/
3. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. ρνιή Ννκηθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ. Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ.
Πεζκαδφγινπ 8, 10559 Ώζήλα. web site: http://www.econ.uoa.gr/
4. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. ρνιή Ώλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ
Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Κνξαή 43, 38333 ΐφινο. web site:
http://www.econ.uth.gr/

5. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. ρνιή Οηθνλνκηθψλ & Πνιηηηθψλ
Βπηζηεκψλ. Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε,
54124 Θεζζαινλίθε. web site: http://www.econ.auth.gr
6. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ
πνπδψλ. Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Βγλαηίαο 156, 54006 Θεζζαινλίθε. .
web site: http://www.uom.gr/index.php?tmima=3&categorymenu=2
7. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ
Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε 45110 Εσάλληλα.
web site: http://www.econ.uoi.gr/
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8. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. ρνιή Κνηλσληθψλ, Πνιηηηθψλ θαη
Οηθνλνκηθψλ
Βπηζηεκψλ.
Αεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην
Θξάθεο.
Παλεπηζηεκηνχπνιε 69100 Κνκνηελή. web site: http://www.ierd.duth.gr/
9. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. ρνιή Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο
Βπηρεηξήζεσλ. Παλεπηζηήκην Πάηξαο. Παλεπηζηεκηνχπνιε 26500. Πάηξα. web
site: http://www.econ.upatras.gr/
10. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. ρνιή Κνηλσληθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρεζχκλνπ
74100 Ρέζπκλν. web site: http://economics.soc.uoc.gr
11. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. ρνιή Οηθνλνκίαο, Αηνίθεζεο θαη
Πιεξνθνξηθήο. Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. Σέξκα Καξατζθάθε-Κηίξην
ΟΏΒΑ, 22100 Σξίπνιε. web site: http://econ.uop.gr/~econ/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηε Αηνίθεζε ησλ Βπηρεηξήζεσλ, ηαηηζηηθή,
Λνγηζηηθή, Βιεγθηηθή, Υξεκαηννηθνλνκηθή Ώλάιπζε, Αεκφζηα νηθνλνκηθή,
Πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, Μαζεκαηηθά Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ,
Πιεξνθνξηθή,
Οηθνλνκεηξία,
Μάξθεηηλγθ,
ηξαηεγηθφ
Μάλαηδκελη,
Μηθξννηθνλνκηθή, Αεκφζηα νηθνλνκηθή, Αηεζλήο νηθνλνκηθή, Αηαθήκηζε,
Κνζηνιφγεζε, Οηθνλνκηθή ηεο εξγαζίαο, ΐηνκεραληθή Οξγάλσζε, Αηνίθεζε
Ληαληθνχ Βκπνξίνπ & Αηθηχνπ Αηαλνκήο, Κνζηνιφγεζε, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα
Αηνίθεζεο, Οηθνλνκηθή ηνπ Πεξηβάιινληνο, Μάξθεηηλγθ εμαγσγψλ, Βηζαγσγή ζηελ
Κνηλσληνινγία, Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Βηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ Ο.Π.Ώ. εθηείλεηαη ζε φιν ην θάζκα ηεο
νηθνλνκηθήο επηζηήκεο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο φπσο ε κηθξννηθνλνκηθή θαη
καθξννηθνλνκηθή αλάιπζε, ε νηθνλνκηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή, ε
δεκφζηα, λνκηζκαηηθή, δηεζλήο θαη αγξνηηθή νηθνλνκηθή, ε βηνκεραληθή νξγάλσζε
θαη ζηξαηεγηθή επηρεηξήζεσλ, ε νηθνλνκηθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ
πφξσλ, ε νηθνλνκηθή θαη ε νηθνλνκηθή ηζηνξία θαζψο θαη ζηα ζρεηηθά πνζνηηθά
εξγαιεία ησλ καζεκαηηθψλ, ζηαηηζηηθήο θαη νηθνλνκεηξίαο. Πεξηιακβάλεη καζήκαηα
θνξκνχ (ππνρξεσηηθά) θαη επηπιένλ πξνζθέξεη ηξεηο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: α).
Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη Πνιηηηθήο β). Οηθνλνκηθήο Δπηρεηξήζεσλ θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθήο γ). Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο απνζθνπεί ζηε
κεηάδνζε γλψζεσλ, ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ησλ
θνηηεηψλ θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηηο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη
έξεπλαο. Ώπαξηίδεηαη απφ έλαλ θνξκφ βαζηθψλ καζεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα,
Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία, Μαθξννηθνλνκηθή Θεσξία, Μαζεκαηηθά, ηαηηζηηθή,
Οηθνλνκεηξία, Αηεζλή Οηθνλνκηθά, ΐηνκεραληθή Οξγάλσζε, πνπ δηδάζθνληαη
εκπεξηζηαησκέλα, θαζψο θαη απφ ζχγρξνλα καζήκαηα επηινγήο. Δ δηδαζθαιία
ζπλνδεχεηαη απφ θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο, ζεκηλάξηα, εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ θαη
ζπδεηήζεηο κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.
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Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ Β.Κ.Π.Ώ πεξηιακβάλεη καζήκαηα θνξκνχ
(ππνρξεσηηθά) θαη επηπιένλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα καζεκάησλ ειεχζεξεο
επηινγήο θαη ζεκαηηθψλ ελνηήησλ: α). Οηθνλνκηθήο ζεσξίαο θαη ηζηνξίαο β).
Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γ). Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ –
Υξεκαηννηθνλνκηθήο δ). Πνζνηηθψλ Μεζφδσλ θαη Πιεξνθνξηθήο ε).
Δθαξκνζκέλεο Οηθνλνκηθήο. Βπίζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο
καζεκάησλ απφ ηα ηκήκαηα: Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ θαη Αεκφζηαο Αηνίθεζεο,
Ννκηθήο, Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ θαη Μαζεκαηηθψλ ηνπ Β.Κ.Π.Ώ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεη
εμεηδίθεπζε, ζε γλσζηηθά αληηθείκελα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ηφζν ζηηο αλάγθεο
ηεο Βιιεληθήο θαη Βπξσπατθήο νηθνλνκίαο φζν θαη ζηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηεο
Οηθνλνκηθήο Βπηζηήκεο. Ώπηφ επηηπγράλεηαη δηά κέζνπ ησλ ηξηψλ θαηεπζχλζεσλ, νη
νπνίεο ζπγθξνηνχληαη απφ δέζκεο κε καζήκαηα επηινγήο, ζηα ηειεπηαία δχν
εμάκελα. Οη δέζκεο απηέο απνηεινχλ εμεηδηθεχζεηο ησλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ
δηδαρζεί θαηά ηα πξνεγνχκελα εμάκελα. Οη θαηεπζχλζεηο είλαη: α). Οηθνλνκηθή
Πνιηηηθή & Αλάπηπμε β). Υξεκαηννηθνλνκηθή & Σξαπεδηθή γ). Οηθνλνκηθή ησλ
επηρεηξήζεσλ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ Ώ.Π.Θ. πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά
καζήκαηα Οηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ θαη επηπιένλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα
εμεηδίθεπζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ζπνπδψλ δηακέζνπ ησλ ηξηψλ
θαηεπζχλζεσλ πνπ πξνζθέξεη: α). Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ β). Αλάπηπμεο
θαη Πξνγξακκαηηζκνχ γ). Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη Πνιηηηθήο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δελ έρεη
θαηεπζχλζεηο, αιιά πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο απφ ην 5ν εμάκελν λα
επηιέμνπλ καζήκαηα απφ δχν κεγάιεο νκάδεο, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ, ζηα ηξία
πξψηα έηε πεξηέρεη ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ απνηεινχλ ηνλ «θνξκφ» ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Βλψ
ζην Α΄ έηνο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαη ππνρξέσζε
παξαθνινχζεζεο έμη (6) θαη΄ επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ αλά εμάκελν.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Α.Π.Θ., ζηα δχν πξψηα έηε πεξηέρεη
ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ απνηεινχλ ηνλ «θνξκφ» ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βλψ ζην Γ΄
θαη Α΄ έηνο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο θαηεχζπλζεο: α). Οηθνλνκηθήο
Αλάιπζεο ή β). Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ δελ έρεη
θαηεπζχλζεηο, δηαθξίλεηαη απφ ηελ θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ηνπ, ζε ππνρξεσηηθά
θαη επηινγήο, ελδείμεηο ηεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε πνπ
έρεη δηακνξθψζεη ην Σκήκα κέζα απφ ηελ πνιχρξνλε εκπεηξία ηνπ, φπσο ξεηά
αλαθέξεηε ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πεξηέρεη
ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ απνηεινχλ ηνλ «θνξκφ» ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη
καζήκαηα επηινγήο απφ ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: α). Οηθνλνκηθή Θεσξία
θαη Πνιηηηθή β). Δπηρεηξεκαηηθή Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Οηθνλνκηθή γ).
Πνιηηηθή Οηθνλνκία θαη Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ πεξηέρεη
ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη παξέρεη επίζεο δπλαηφηεηα επηινγήο απφ κηα επξεία
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πνηθηιία καζεκάησλ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηζηήκεο, θαζψο θαη άιια παξεκθεξή γλσζηηθά πεδία φπσο ε
νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ε νηθνλνκηθή γεσγξαθία θαη ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ε
νηθνλνκηθή ησλ κεηαθνξψλ, ή ε νηθνλνκηθή ηνπ πεξηβάιινληνο. Μειινληηθά, ζα
κπνξνχλ λα επηιέγνπλ καζήκαηα θαη απφ ηα ππφινηπα δχν ηκήκαηα ηεο ρνιήο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d3e5a50f7ffb94e3db556ebd4455b2c2e
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (αθαδ.
έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d5ca9c6e9bfb84beb920e974d37c59b79
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/df7d612c96e244d178932d978d7862f7f
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d362ba89f41af409585d26ceef11fb819
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dda054b920e8848f09284e8802967b9d2
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201415)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d3282cc2952ad49f8ac644923d65a4f85
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201415)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dd4660cbb82474a08bd465798d64f186a
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d47973b1436a346358921c61efab7ef74
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d66044ade9079437ca4bdd7368d5ec3cf
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
14.1.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4866260
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (2014)
 https://www.youtube.com/watch?v=O4aOVvT38rg
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ζηηο 03.02.2014)
 https://www.youtube.com/watch?v=ti5OWTabNgo

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Ο.Π.Ώ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πιήξεο ή
κεξηθήο θνίηεζεο ζηα παξαθάησ αληηθείκελα: α). Οηθνλνκηθή Βπηζηήκε β).
Βθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ κε έκθαζε ζηηο ηξαηεγηθέο
Ώπνθάζεηο γ). Υξεκαηννηθνλνκηθή θαη Σξαπεδηθή γηα ηειέρε δ). Αεκφζηα Πνιηηηθή
θαη Αηνίθεζε.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ: α). Οηθνλνκηθή θαη Βπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή β). Αηνίθεζε ηεο Τγείαο.
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε πέληε
θαηεπζχλζεηο: α). Υξεκαηννηθνλνκηθή, Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή, β). Σξαπεδηθή, γ).
Οηθνλνκηθά, δ). Αηνηθεηηθά θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, ε). Βθαξκνζκέλε
Λνγηζηηθή θαη Βιεγθηηθή.
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Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ κε ηίηιν Βθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή.
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ Αηνίθεζεο θαη
Οηθνλνκίαο κε θαηεπζχλζεηο: α). Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ β). Αηνίθεζε Logistics γ).
Οηθνλνκηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Ώλάπηπμε δ). Αηεζλή θαη Βπξσπατθά Οηθνλνκηθά.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηελ Οηθνλνκηθή επηζηήκε κε δχν θαηεπζχλζεηο α). Οηθνλνκηθή Θεσξία &
Πνιηηηθή θαη β). Βθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή & Υξεκαηννηθνλνκηθή.

Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηελ Οηθνλνκηθή Ώλάιπζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή.
Σν ηκήκα ηνπ Α.Π.Θ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο Αηεζλείο
Οηθνλνκηθέο θαη Βπηρεηξεκαηηθέο ρέζεηο.

Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηελ Βθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή θαη Ώλάιπζε Αεδνκέλσλ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηελ Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Οηθνλνκηθή Ώλάιπζε β). Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Αεκνζίσλ
Τπεξεζηψλ, Αεκνζίσλ Οξγαληζκψλ θαη Βπηρεηξήζεσλ γ). Βπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη
Αηαθπβέξλεζε.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Βξγάδεηαη σο ζηέιερνο ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο,
ππνπξγεία, αζθαιηζηηθά ή ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ινγηζηήξηα, ηλζηηηνχηα εξεπλψλ
θαζψο θαη ζε δηάθνξεο εηαηξείεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, επελδχζεσλ,
δεκνζθνπήζεσλ, έξεπλαο αγνξάο θ.ά. Ώθφκε, κπνξεί λα εξγαζηεί σο ζχκβνπινο
επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληψλ θαη ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν
ην εκπφξην, ηε δηεζλή νηθνλνκία, λνκηζκαηηθά θαη θνξνινγηθά ζέκαηα θ.ά. Σέινο,
κπνξεί λα απαζρνιεζεί σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ή σο εθπαηδεπηηθφο ζηε κέζε ή
αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα.
Σέινο, νη πηπρηνχρνη ησλ ηκεκάησλ Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ, γίλνληαη κέιε ζην
Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην.

ΟΡΓΑΝΧΖ &ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηελ επηζηήκε, κέζσ ηεο
έξεπλαο ζηνπο ηνκείο ηνπ αζιεηηζκνχ, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο δηνίθεζεο κε έκθαζε
ζην ρψξν ησλ αζιεηηθψλ θνξέσλ. Να παξέρεη ηελ αλαγθαία εθπαίδεπζε ζηνπο
θνηηεηέο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο αζιεηηθψλ θνξέσλ,
(ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ) θαζψο θαη ηε δηνίθεζε ππεξεζηψλ (ηδησηηθψλ
επηρεηξήζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηνπξηζκνχ θαη
ςπραγσγίαο, πγείαο, κε-θεξδνζθνπηθψλ θαη κε-θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ).
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1. Σκήκα Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ. ρνιή Βπηζηεκψλ
Ώλζξψπηλεο Κίλεζεο & Πνηφηεηαο Γσήο. Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ.
Λπζάλδξνπ 3, 23100 πάξηε. web site: http://www.sportmanagement.uop.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ Ώζιεηηθή Βπηζηήκε, Οξγάλσζε Οκαδηθψλ
Ώζιεκάησλ, Οξγάλσζε θαη Αηαρείξηζε ηίβνπ, Πνιηηηζκηθέο Αηαζηάζεηο ηνπ
Οιπκπηζκνχ, Μηθξννηθνλνκία, Ώξρέο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ, Οξγάλσζε &
Αηνίθεζε Ώζιεηηθψλ Φνξέσλ, Φπρνινγία & Παηδαγσγηθή ηνπ Ώζιεηηζκνχ, Βηήζηα
θαη Οιπκπηαθή Πξνεηνηκαζία, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Ώξρέο Λνγηζηηθήο,
Ώζιεηηζκφο-Βπηθνηλσλία & Αεκφζηεο ρέζεηο, Οξγάλσζε Ώζιεηηθψλ &
Πνιηηηζηηθψλ Βθδειψζεσλ, Αηεζλέο Μάξθεηηλγθ, Δζηθή θαη πνξ, Θεσξία &
Πξαθηηθή ηνπ Ώζιεηηθνχ Μάλαηδκελη, Αηεζλείο Οξγαληζκνί & Φνξείο πλεξγαζίαο,
Ώλάιπζε Αηεζλψλ Ώγνξψλ Υξήκαηνο & Κεθαιαίνπ, Υνξεγία θαη Αηαθήκηζε ζηνλ
Ώζιεηηζκφ, Ώμηνιφγεζε Ώζιεηηθψλ Βθδειψζεσλ, ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο
Ώζιεηηθψλ Φνξέσλ, Οξγάλσζε & Αηαρείξηζε αζιεηηζκνχ γηα άηνκα κε αλαπεξίεο,
Οξγάλσζε χγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ, Ώζιεηηθή Ώλαςπρή, Οξγάλσζε θαη
δηνίθεζε Ώζιεηηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ, Αηνίθεζε Ώλζξσπίλνπ Απλακηθνχ, Αηνίθεζε
Οιηθήο Πνηφηεηαο, θ.ά.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Οιπκπηαθέο
πνπδέο, Οξγάλσζε θαη Αηαρείξηζε Οιπκπηαθψλ Βθδειψζεσλ β). Οξγάλσζε θαη
Αηνίθεζε Ώζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ & Βπηρεηξήζεσλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Οξγάλσζεο & Αηαρείξηζεο Ώζιεηηζκνχ κπνξεί λα
εξγαζζεί ζε: Οξγαληζκνχο Νενιαίαο θαη Άζιεζεο ησλ Αήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ηεο
ρψξαο. Εδησηηθνχο Ώζιεηηθνχο πιιφγνπο - σκαηεία., Εδησηηθά θιεηζηά
γπκλαζηήξηα. Ώζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη αληίζηνηρα γήπεδα, πνπ είλαη θιεξνλνκηά
κεγάισλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ή γεγνλφησλ (πρ Οιπκπηαθνί αγψλεο). Σέινο, ν
πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Οξγάλσζεο & Αηαρείξηζεο Ώζιεηηζκνχ, γίλνληαη κέιε ζην
Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εξγαζηνχλ σο
νηθνλνκνιφγνη ή σο ινγηζηέο, αλ απηφ επηζπκνχλ.

ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ & ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΣΔΥΝΖ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 92
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΕΏ
ΥΏΡΟΚΟΠΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε αλάδεημε επηζηεκφλσλ πιεξνθνξηθήο, κε ηδηαίηεξα
εθφδηα πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα ππνζηεξίδνπλ κε επηηπρία ηελ εηζαγσγή ηεο
ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
δξαζηεξηφηεηαο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ
κεζνδνινγηψλ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ.
1. Σκήκα Πιεξνθνξηθήο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 Θεζζαινλίθε. web
site: http://www.csd.auth.gr/
2. Σκήκα Πιεξνθνξηθήο. ρνιή Βπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη
Πιεξνθνξηθήο. Εφλην Παλεπηζηήκην. Ρηδνζπαζηψλ ΐνπιεπηψλ 7, 49100
Κέξθπξα. web site: http://di.ionio.gr
3. Σκήκα Πιεξνθνξηθήο. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο.
Παπαζηνπνχινπ 2-4, 35100 Λακία. web site: http://www.cs.uth.gr/
4. Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο. ρνιή Φεθηαθήο Σερλνινγίαο.
Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην. Υαξνθφπνπ 89, 17671 Καιιηζέα, Ώζήλα. web
site: http://www.dit.hua.gr/
5. Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. ρνιή Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ.
Βζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 15784
Ειίζηα. web site: http://www.di.uoa.gr/
6. Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. ρνιή Οηθνλνκίαο, Αηνίθεζεο
θαη Πιεξνθνξηθήο. Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. Σέξκα Καξατζθάθε, 22100
Σξίπνιε. web site: http://dit.uop.gr/
7. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ. ρνιή Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη
Βπηθνηλσληψλ. Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. Καξανιή & Αεκεηξίνπ 80, 18534,
Πεηξαηάο. web site: http://www.ds.unipi.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
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Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλψηεξα Μαζεκαηηθά, Γξακκηθή Άιγεβξα, Διεθηξνληθή
Φπζηθή, Ώξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ, Ώζχξκαηα Αίθηπα, Ώζθάιεηα Αηθηχσλ, ΐάζεηο
Αεδνκέλσλ, Διεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε, Πηζαλφηεηεο & ηαηηζηηθή, Πξνεγκέλεο
Σερληθέο Πξνγξακκαηηζκνχ, Λνγηθφο – πλαξηεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο,
Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Θεσξία Πιεξνθνξίαο – Κσδηθνπνίεζε, Οπηηθέο
Βπηθνηλσλίεο, Οπηηθή Μεηαγσγή, Μνληεινπνίεζε & Πξνζνκνίσζε Τπνινγηζηηθψλ
πζηεκάησλ, Νεπξσληθά Αίθηπα, Σερλεηή Ννεκνζχλε, Φεθηαθά Διεθηξνληθά,
Βθπαηδεπηηθά Πεξηβάιινληα Αηαδηθηχνπ, Αηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνβιέπεη θνηλφ πξφγξακκα
ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κέρξη θαη ην 5ν εμάκελν. ην 6ν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ
ηνπο, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα αθνινπζήζνπλ κία απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο πνπ
πξνζθέξνληαη απφ ην Σκήκα, κε ζθνπφ ηελ εηδίθεπζε πάλσ ζηνλ ηνκέα πνπ ηνπο
ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν. Οη θαηεπζχλζεηο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη: α).
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, β). Γίθηπα- Δπηθνηλσλίεο- Αξρηηεθηνληθή
πζηεκάησλ, γ). Φεθηαθά Μέζα, δ). Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληψλ
ζηελ Δθπαίδεπζε.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Εφληνπ Παλεπηζηεκίνπ επηδηψθεη λα
θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηελ Πιεξνθνξηθή Βπηζηήκε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε
ζεσξία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηνπο ηνκείο ησλ Ώλζξσπηζηηθψλ θαη
Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ, θαζψο επίζεο θαη ζην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηε
ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ
παξέρεη δχν (2) θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: α). Πιεξνθνξηθή – Αλζξσπηζηηθέο θαη
Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο θαη β). Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο επηδηψθεη ηελ
εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο
θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε
ζχγρξνλσλ κεζνδνινγηψλ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ. Σν ηκήκα
δεκηνπξγήζεθε ην 2013.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ επηδηψθεη
ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, πξσηίζησο ζην
πεδίν ησλ δηθηπνθεληξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνο
απηά ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηνπο
ηνκείο ηεο ηειεκαηηθήο (ηειεπιεξνθνξηθήο), νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθηπαθέο
θαη δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο (internet technologies), κε πνηθίιεο εθαξκνγέο, φπσο
ζηελ εθπαίδεπζε (e-learning),ζηελ νηθνλνκία (e-business), ζηε δηνίθεζε (egovernment), ζηελ πγεία (e-health), ζηηο κεηαθνξέο (Advanced Transport
Telematics).
ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Β.Κ.Π.Ώ αληηθαηνπηξίδεηαη ε χγθιηζε ησλ
"Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ" πνπ νθείιεηαη ζηελ επηθξάηεζε
ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη επνκέλσο ζηελ ελνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ
πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσληψλ. Έηζη, παξάιιεια κε ηε Θεσξεηηθή Πιεξνθνξηθή
θαη ηα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ δηδάζθνληαη θάησ απφ κία εληαία αληηκεηψπηζε νη
Σειεπηθνηλσλίεο, αιιά θαη νη ζχγρξνλεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη
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επηθνηλσληψλ. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ πξνζθέξεη ηξεηο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ, α).
ηεο Θεσξεηηθήο Πιεξνθνξηθήο, β). ησλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη γ). ησλ
Δπηθνηλσληψλ θαη Δπεμεξγαζίαο ήκαηνο. Οη θνηηεηέο, αθνχ απνθηήζνπλ ζηα
πξψηα έηε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ηηο αλαγθαίεο βάζεηο ηεο επηζηήκεο, κπνξνχλ λα
επηιέμνπλ κέζα απφ ηηο ηξεηο απηέο θαηεπζχλζεηο ηα καζήκαηα εθείλα πνπ ηαηξηάδνπλ
κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο επηδεμηφηεηέο ηνπο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηνρεχεη επίζεο ζηνλ
εθνδηαζκφ ησλ θνηηεηψλ κε ηηο βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο
θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ. Γηα ην ιφγν απηφ παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα
εκβάζπλζεο ζε κία απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ηνπ, ηελ Καηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο
θαη ηελ Καηεχζπλζε Σειεπηθνηλσληψλ. Ο θνηηεηήο κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζα
εμεηδηθεπηεί ζε κία απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, νπφηε ζα
πξέπεη λα επηηχρεη ζε πεξηζζφηεξα καζήκαηα απηήο ηεο θαηεχζπλζεο, ή αλ ζα
απνθηήζεη πεξηζζφηεξν νξηδφληηα γλψζε, νπφηε έρεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηελ
επηινγή ησλ καζεκάησλ κεηαμχ ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα
πξνεηνηκάδεη επηζηήκνλεο ηθαλνχο λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία ηα ζχλζεηα πξνβιήκαηα
αλάπηπμεο, πξαγκάησζεο θαη δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ζχγρξνλεο
ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Λεηηνπξγνχλ δχν θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: α). πζηεκάησλ

Δπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ κε έκθαζε ζηηο ζχγρξνλεο θαη επεξρφκελεο ελζχξκαηεο
θαη αζχξκαηεο επξπδσληθέο ηερλνινγίεο γηα ην Αηαδίθηπν θαη άιιεο
ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο, θαη β). Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ κε έκθαζε ζε
Αηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο, φπσο ε-Μάζεζε (e-learning), ε-Τγεία (e-health), εΒπηρεηξεκαηηθφηεηα (e-business) θαη ε-Αηαθπβέξλεζε (e-goverment).
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/db627c23f359442aa823e911a67d97e87
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Ηφλην Παλεπηζηήκην (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dfc7c23a499d1430ba6f8d449df61c5d0
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d98e7e47938f84f8dba1c2cf0723bce95
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (ηζρχεη
απφ ην αθαδ. έηνο 2012-13)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d00393cd215704e33bd77acbfa6b56260
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d32b089dc563143b58e175eedc2002b28
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d0760b2f93d6f4ed7b0a5e26b8a1c74c1
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
15.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4879564
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (2014)
 https://www.youtube.com/watch?v=K5ezXE1AJv0
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ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Ώ.Π.Θ. πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α).
Πιεξνθνξηθή κε θαηεπζχλζεηο: Φεθηαθά Μέζα, Βπηθνηλσληαθά πζηήκαηα θαη
Σερλνινγίεο, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη
επηθνηλσληψλ ζηελ Βθπαίδεπζε. β). Πιεξνθνξηθή θαη Αηνίθεζε.
Σν ηκήκα ηνπ Εφληνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηελ Πιεξνθνξηθή, κε δχν θαηεπζχλζεηο: Πιεξνθνξηθή θαη Ώλζξσπηζηηθέο
Βπηζηήκεο θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ κε (2) θαηεπζχλζεηο: α). Πιεξνθνξηθή θαη Τπνινγηζηηθή ΐηνταηξηθή θαη β).
Πιεξνθνξηθή κε εθαξκνγέο ζηελ Ώζθάιεηα, Αηαρείξηζε Μεγάινπ γθνπ Αεδνκέλσλ
θαη Πξνζνκνίσζε.
Σν ηκήκα ηνπ Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη Σειεκαηηθή κε ηηο (3) θαηεπζχλζεηο: α).
Τπνινγηζηηθέο θαη Αηαδηθηπαθέο Σερλνινγίεο θαη Βθαξκνγέο β). Πξνεγκέλα
Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα θαη Βθαξκνγέο γ). Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζηε
Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ.
Σν ηκήκα ηνπ Β.Κ.Π.Ώ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηνπο εμήο
ηνκείο: α). Τπνινγηζηηθή Βπηζηήκε, β). Πξνεγκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, γ).
Σερλνινγία πζηεκάησλ Τπνινγηζηψλ, δ). πζηήκαηα Βπηθνηλσληψλ θαη Αίθηπα, ε).
Βπεμεξγαζία ήκαηνο γηα Βπηθνηλσλίεο θαη Πνιπκέζα, ζη). Νέεο Σερλνινγίεο
Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, κε
(2) θαηεπζχλζεηο: Πξνεγκέλα ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα θαη δίθηπα, Σερλνινγίεο
αηρκήο θαη εξεπλεηηθά ζέκαηα ππνινγηζηψλ β). ρεδίαζε Αηαζηεκηθψλ πζηεκάησλ
(Space Systems Design).

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκηαθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο κε βάζε
ηηο γεληθέο θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, δηαζέηνπλ γλσζηηθφ ππφβαζξν ζπλαθέο κε ην πιηθφ θαη
ην ινγηζκηθφ γηα ηε ζπγθέληξσζε, ηαμηλφκεζε, επεμεξγαζία θαη κεηάδνζε ηεο
πιεξνθνξίαο, θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αζρνιεζνχλ ελδεηθηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο
φπσο κειέηε, ζρεδίαζε, αλάιπζε, πινπνίεζε, εγθαηάζηαζε, επίβιεςε, ιεηηνπξγία,
αμηνιφγεζε,
δηελέξγεηα
πξαγκαηνγλσκνζχλεο
θαη
πηζηνπνίεζε
ζηνπο
επηζηεκνληθνχο ηνκείο: ηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ,
ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ επηθνηλσληψλ, ηειεπηθνηλσληαθψλ
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ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ,
γξαθηθψλ, επεμεξγαζίαο ζεκάησλ, επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη επεμεξγαζίαο νκηιίαο.
Βπίζεο, δχλαληαη λα αζρνιεζνχλ, αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο,
ελδεηθηηθά κε: ηε δηδαζθαιία ζε Παλεπηζηεκηαθά θαη Σερλνινγηθά Βθπαηδεπηηθά
Εδξχκαηα, ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε, δεκφζηα θαη ηδησηηθή, ζε ζεσξεηηθφ, ηερλνινγηθφ θαη εθαξκνζκέλν
επίπεδν ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ,
ηελ έξεπλα ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά εξεπλεηηθά θέληξα, ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζε
νξγαληθέο κνλάδεο πιεξνθνξηθήο, δηθηχσλ, κεραλνξγάλσζεο θαη ηερληθψλ
ππεξεζηψλ ππνπξγείσλ, δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, ππεξεζηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζε
επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζηνλ ηξαπεδηθφ, αζθαιηζηηθφ, ηαηξηθφ
ηνκέα, ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζηηο εηαηξείεο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο
νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ζηηο κεηαθνξέο, ηε λαπηηιία, ηνλ ηνπξηζκφ, ζε εηαηξείεο
ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ θαη εηαηξείεο πςειήο ηερλνινγίαο.

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΕΓΏΕΟΤ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 93

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ
ΣΑΣΗΣΗΚΖ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΕΡΏΕΏ
ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΏΘΔΝΏ
θνπφο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε πξναγσγή θαη ε κεηάδνζε ηεο γλψζεο κε ηελ
έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο επηζηήκεο ηεο ηαηηζηηθήο θαη ησλ
ζπλαθψλ κε απηήλ αληηθεηκέλσλ, ζεσξεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ θαη ε θαηάξηηζε
ζηειερψλ πςειήο ζηάζκεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα.
1. Σκήκα
ηαηηζηηθήο
&
Αζθαιηζηηθήο
Δπηζηήκεο.
ρνιή
Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηαηηζηηθήο. Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. Μ. Καξανιή
θαη Ώ. Αεκεηξίνπ 80, 18534 Πεηξαηάο. web site: http://www.unipi.gr/
2. Σκήκα ηαηηζηηθήο. ρνιή Βπηζηεκψλ Σερλνινγίαο θαη Πιεξνθνξίαο.
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Παηεζίσλ 76, 10434 Ώζήλα. web site:
http://www.stat-athens.aueb.gr/
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Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή, Μαζεκαηηθφο Λνγηζκφο, Θεσξία
θαηαλνκψλ, Θεσξία Πηζαλνηήησλ, Βηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ, Σερληθέο
Αεηγκαηνιεςίαο & Αεηγκαηνιεπηηθέο Έξεπλεο, ηαηηζηηθφο Έιεγρνο Πνηφηεηαο,
Αεκνγξαθηθή ηαηηζηηθή, Με Παξακεηξηθή ηαηηζηηθή, Βηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή
Βπηζηήκε, Οηθνλνκεηξία, Βθαξκνζκέλε Οηθνλνκεηξία, Ώλάιπζε Αεδνκέλσλ,
Θεσξία Κηλδχλνπ, Θεσξία Πηζαλνηήησλ, Γεληθεπκέλα Γξακκηθά Μνληέια,
Πεξηβαιινληηθή ηαηηζηηθή, Αηαρείξηζε Ρίζθνπ, Βθαξκνγέο ηαηηζηηθψλ Μνληέισλ
ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά, Μνληέια Αεηγκαηνιεπηηθψλ Βξεπλψλ, Πνιπκεηαβιεηέο
ηαηηζηηθέο Σερληθέο, Αηαρείξηζε Κηλδχλνπ, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά δίλεη ηελ δπλαηφηεηα
απφθηεζεο εηδηθφηεηαο ζε ζηαηηζηηθά ή αζθαιηζηηθά ζέκαηα, κε παξάιιειε
απφθηεζε ζρεηηθψλ γλψζεσλ εθαξκνζκέλεο πιεξνθνξηθήο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ.
έηνο 2011-12)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d1037264d167b447b8a2ead33ffa97ad3
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d078533db20df425c96855ef8f1ce4e4d

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Ο.Π.Ώ. πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πιήξσο ε
κεξηθήο θνίηεζεο ζηα αληηθείκελα: α). ηαηηζηηθή β). πκπιεξσκαηηθή Βηδίθεπζε
ζηε ηαηηζηηθή ζηηο εμήο θαηεπζχλζεηο: Βθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή, Βθαξκνζκέλε
ηαηηζηηθή ζηελ Εαηξηθή θαη Φαξκαθεπηηθή, Βθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή ζηε
Αηαρείξηζε Ώζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ, Πνζνηηθέο Μέζνδνη ζηε Λήςε Ώπνθάζεσλ.
Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ α). Βθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή β). Ώλαινγηζηηθή Βπηζηήκε θαη Αηνηθεηηθή
Κηλδχλνπ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε: Αεκφζηεο
Τπεξεζίεο, Σξάπεδεο, Βξεπλεηηθά Κέληξα. Εδησηηθέο εηαηξείεο (έξεπλα αγνξάο,
ηκήκαηα κάξθεηηλγθ θιπ) κε πνηθίια αληηθείκελα.
Οη πηπρηνχρνη ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ γίλνληαη κέιε ζην Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην,
πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εξγαζηνχλ σο νηθνλνκνιφγνη ή σο ινγηζηέο,
αλ απηφ επηζπκνχλ. Έρνπλ δπλαηφηεηεο θαη επηινγέο απαζρφιεζεο εθηφο ησλ
αλσηέξσ θαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε σο εθπαηδεπηηθφο ηνπ θιάδνπ ΠΒ09
(Οηθνλνκνιφγσλ).

ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ
ΕΟΝΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ
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ελίδα 350

ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 96

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΜΟΜΗΚΖ &ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΠΒΕΡΏΕΏ
θνπφο ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο είλαη λα παξέρεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε
ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη
ησλ θεθαιαηαγνξψλ, θαζψο επίζεο θαη ζρεηηθά κε ην βαζηθφ νηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ
πιαίζην ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νξγάλσζεο.
1. Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο & Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο. ρνιή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηαηηζηηθήο. Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. Καξανιή θαη Αεκεηξίνπ
80, 18534, Πεηξαηάο. web site: http://web.xrh.unipi.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά
Μαζήκαηα:
Μαζεκαηηθά,
Μηθξννηθνλνκηθή,
Διεθηξνληθνί
Τπνινγηζηέο, ηαηηζηηθή, Βπηρεηξεζηαθή Δζηθή, Ξέλε Γιψζζα, Λνγηζηηθή,
Πνζνηηθή Ώλάιπζε Αηνηθεηηθψλ Ώπνθάζεσλ, Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή,
Βηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ, Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνηθεηηθή, Βκπνξηθφ Αίθαην,
Υξήκα θαη Σξάπεδεο, Πξντφληα ηαζεξνχ Βηζνδήκαηνο, Υξεκαηνδφηεζε
Βπηρεηξήζεσλ, Ώξρέο Management, Υξεκαηννηθνλνκηθή Θεσξία, Αηεζλήο
Μαθξνρξεκαηννηθνλνκηθή, Σξαπεδηθή Λνγηζηηθή, Θεζκηθφ Πιαίζην Βπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ, ηνραζηηθφο Λνγηζκφο, Λνγηζηηθή Κφζηνπο, Φνξνινγηθφ Αίθαην,
Πξνρσξεκέλε Μηθξννηθνλνκηθή – Θεσξία Παηγλίσλ, Οηθνλνκηθά ηεο Βπξσπατθήο
Οινθιήξσζεο, Οηθνλνκεηξία, Υξεκαηννηθνλνκηθή Ώλάιπζε Λνγηζηηθψλ
Καηαζηάζεσλ, Μάξθεηηλγθ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Οξγαλσηηθή Θεσξία,
Βιεγθηηθή, Πηζησηηθά Εδξχκαηα, Αηεζλείο Υξεκαηννηθνλνκηθέο πλαιιαγέο θαη
Εδξχκαηα, Θεσξία Ώπνηίκεζεο Ώμηνγξάθσλ, Ώκνηβαία Κεθάιαηα θαη Άιινη
Θεζκηθνί Βπελδπηέο, Βπηρεηξεζηαθή Πνιηηηθή & ηξαηεγηθή, Αηαρείξηζε
Υαξηνθπιαθίνπ, Βηδηθά Θέκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθήο, Βπηρεηξεκαηηθή Βπηθνηλσλία,
χγρξνλα Σξαπεδηθά Θέκαηα, πγρσλεχζεηο θαη Βμαγνξέο, θ.ά.
Σν αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε Υξεκαηννηθνλνκηθή θαη Σξαπεδηθή
Αηνηθεηηθή. Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ είλαη φηη δίλεη
έκθαζε ζηελ νξγάλσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ, ζην ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ
δηεπζπληή ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο, ζηελ ιεηηνπξγία επελδπηηθψλ ηξαπεδηθψλ
νξγαληζκψλ, ζηε ρξεζηκνπνίεζε κηθξνυπνινγηζηψλ θαη εθαξκνγψλ, ζηε Αηεζλή
Σξαπεδηθή θαη Αηεζλή Πηζησηηθά Εδξχκαηα θαη ζηελ αλάιπζε ρξεκαηαγνξψλ θαη
θεθαιαηαγνξψλ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο (αθαδ. έηνο 2015-16)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d310c0c8352cc41b4b0e3879c9fe09f4e

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
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Σν ηκήκα πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Υξεκαηννηθνλνκηθή θαη
Σξαπεδηθή Αηνηθεηηθή β). Υξεκαηννηθνλνκηθή Ώλάιπζε γηα ζηειέρε Βπηρεηξήζεσλ γ).
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θαη Θεζκηθφ Πιαίζην ησλ Ώγνξψλ Υξήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ δ).
Banking and Financial Markets.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Σν ηκήκα απεπζχλεηαη ζηνπο απφθνηηνπο ιπθείνπ πνπ ζέινπλ λα ζηαδηνδξνκήζνπλ
ζε θνξπθαίνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο (Βηαηξίεο, Σξάπεδεο,
Υξεκαηηζηεξηαθέο Βηαηξίεο, Αηεζλείο Οξγαληζκνχο, θιπ) ζηελ Βιιάδα θαη ζην
εμσηεξηθφ θαη ζε ζέζεηο εξγαζίαο φπσο: Υξεκαηννηθνλνκηθφο Ώλαιπηήο (financial
analyst), Αηαπξαγκαηεπηήο Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (trader), Αηαρεηξηζηήο
Βπελδπηηθψλ Υαξηνθπιαθίσλ (portfolio manager), Αηαρεηξηζηήο Κηλδχλσλ (risk
manager), Τπεχζπλνο Λνγηζηεξίνπ Βηαηξηψλ, Οηθνλνκηθφο Αηεπζπληήο, χκβνπινο
ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα (financial consultant). Σέινο, νη πηπρηνχρνη ηνπ
Σκήκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη Σξαπεδηθήο Αηνηθεηηθήο, γίλνληαη κέιε
ζην Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εξγαζηνχλ σο
νηθνλνκνιφγνη ή σο ινγηζηέο, αλ απηφ επηζπκνχλ.

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ Α
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ ΏΞΕΧΜΏΣΕΚΧΝ ΧΜΏΣΧΝ (Ώ)
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 400

ΥΟΛΔ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ – ΥΟΛΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΏΚΏΑΔΜΕΒ ΒΜΠΟΡΕΚΟΤ ΝΏΤΣΕΚΟΤ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 381

ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ
ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ
ΏΣΤΝΟΜΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 375

ΥΟΛΖ ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΧΝ – ΥΟΛΖ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ
ΠΤΡΟΐΒΣΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει.378

ΓΡΑΓΗΣΗΚΖ – ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
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ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ βιέπε…
ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 199

ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ
ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ

ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ
ΣΒΕ ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΏ
ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ
ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Σν ηκήκαηα Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ έρνπλ σο ζθνπφ λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε θαη
ηελ παξνρή γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε ζην αληηθείκελν ηεο
Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο κε ηε ρξήζε ηεο αλαπηπγκέλεο
δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ηε
γλψζε θαη ηελ πξαθηηθή ψζηε νη θνηηεηέο λα εμεηδηθεπηνχλ πάλσ ζηα γλσζηηθά
αληηθείκελα ηεο δηαρείξηζεο, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο πιεξνθνξηθήο, ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο.
1. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Αγ. Νηθφιανο). ρνιή Αηνίθεζεο &
Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. Παξάξηεκα Ώγίνπ
Νηθνιάνπ 72100 Άγηνο Νηθφιανο Κξήηεο. web site: http://www.bm.teicrete.gr/
2. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Σκήκα Αηνίθεζεο
Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ Αζήλα. web site:
http://www.teiath.gr/sdo/tde/
3. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Σκήκα Αηνίθεζεο
Βπηρεηξήζεσλ (Γξεβελά). ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. 6ν ρικ Παιαηάο Β.Ο. Γξεβελψλ
Κνδάλεο. 51100 Γξεβελά. web site: http://ba-g.teiwm.gr
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4. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Δπείξνπ. Βηξήλεο & Φηιίαο 1
Ζγνπκελίηζα. web site: http://ba.teiep.gr/el/
5. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Σκήκα Αηνίθεζεο
Βπηρεηξήζεσλ (Δξάθιεην). ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα
Κξήηεο.
71004
Ζξάθιεην.
web
site:
http://www.sdo.teicrete.gr
6. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Σκήκα Αηνίθεζεο
Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο 57400 Θεζζαινλίθε. web site:
http://www.ba.teithe.gr/
7. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο. Ώγ.
Λνπθάο 65404 Καβάια. web site: http://www.teikav.edu.gr/abd/
8. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Κνδάλε). ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Κνίια, 50100
Κνδάλε. web site: http://ba-k.teiwm.gr
9. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. 41110, Λάξηζα. web site:
http://dde.teilar.gr/
10. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Σκήκα Αηνίθεζεο
Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Ενλίσλ Νήζσλ. Καπνδηζηξίνπ 11, 31100 Νεάπνιε Λεπθάδα. web site:
http://ba.teiion.gr/
11. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Μεζνιφγγη). ρνιή Αηνίθεζεο &
Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. 30200
Μεζνιφγγη. web site: http://www.demes.teimes.gr/
12. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πάηξα)ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. Μ. Ώιεμάλδξνπ 1,
Κνπθνχιη, 26334 Πάηξα. web site: http://www.de.teipat.gr/
13. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Σκήκα Αηνίθεζεο
Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Πεηξαηά. Πέηξνπ Ράιιε & Θεβψλ 250 12244 Ώηγάιεσ. web site:
http://mngdep.teipir.gr
14. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σέξκα Μαγλεζίαο,
62124 έξξεο. web site: http://business.teiser.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Καηεχζπλζε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ: Ώγγιηθή Οξνινγία,
Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Βηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή, . Οηθνλνκηθή,
Μάξθεηηλγθ, Λνγηζηηθή, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Βπηρεηξεζηαθέο Βπηθνηλσλίεο,
ηαηηζηηθή, Ώζηηθφ Αίθαην, Βξγαηηθφ Αίθαην, Κνζηνιφγεζε, Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα,
χγρξνλν Λνγηζκηθφ Οξγάλσζεο Γξαθείνπ, ΐάζεηο δεδνκέλσλ, πζηήκαηα Βιέγρνπ
θαη Αηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, Βκπνξηθφ Αίθαην, Αηνηθεηηθφ Αίθαην & Αεκφζηα
Αηνίθεζε, Βθπφλεζε Βπηρεηξεκαηηθψλ ρεδίσλ, Αεκφζηα Οηθνλνκία θαη Αηεζλείο
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Οηθνλνκηθέο ρέζεηο, Αηνίθεζε Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα
Αηνίθεζεο, Βθαξκνγέο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο, Λνγηζηηθή Βηαηξεηψλ,
Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή, Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Αηαρείξηζε Έξγσλ, Αηνίθεζε
Παξαγσγήο, Υξεκαηνδνηηθή Αηνίθεζε, εκηλάξην Σειεηνθνίησλ, Βπξσπατθφ Αίθαην
– Αηεζλείο Οξγαληζκνί, Αηνίθεζε Μηθξνκεζαίσλ Βπηρεηξήζεσλ, Βθνδηαζηηθή,
Βθαξκνγέο ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ, πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Ώπνθάζεσλ, Αεκφζηεο
ρέζεηο, ηξαηεγηθή Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ, θ.ά.
Καηεχζπλζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ: Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, ΐάζεηο
Αεδνκέλσλ, Υξεκαηννηθ/θή Αηνίθεζε, Βπηρεηξεζηαθέο Βπηθνηλσλίεο, Βπηρεηξεκαηηθφ
Management, Αηνίθεζε Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ, ρεδηαζκφο θαη Ώλάιπζε
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Ώπνζήθεπζε θαη Ώλάθηεζε Πιεξνθνξίαο,
Econometrics, Βθνδηαζηηθή, ρεδηαζκφο θαη Ώλάπηπμε Web-site γηα Βπηρεηξήζεηο,
Ώζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη ηξαηεγηθφ
Management, Οηθνλνκηθά ηνπ Διεθηξνληθνχ Βκπνξίνπ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα
Marketing, Διεθηξνληθφ Βκπφξην θαη ηξαηεγηθέο ηνπ, Μνληέια Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ, Λήςε Ώπνθάζεσλ κε Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Υξεκαηννηθνλνκηθά
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο, θ.ά.
Καηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ: Βηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ, Ώξρέο Αηαθήκηζεο,
πκπεξηθνξά Καηαλαισηή, Πνζνηηθέο Μέζνδνη ζην Μάξθεηηλγθ, Έξεπλα
Μάξθεηηλγθ, Βμεηδηθεπκέλα Παθέηα ηαηηζηηθήο, Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ,
Μάξθεηηλγθ κε Κεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ, Πνιηηηθή Αηαθήκηζε, Σερληθέο
Πξνψζεζεο
Πσιήζεσλ,
Υξεκαηννηθνλνκηθή
Αηνίθεζε,
Σξάπεδεο
θαη
Υξεκαηνπηζησηηθή Πνιηηηθή, Αηαθεκηζηηθά Μέζα, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε
Πσιήζεσλ, ΐηνκεραληθφ Μάξθεηηλγθ, ρεδηαζκφο θαη Οξγάλσζε Αηαθεκηζηηθήο
Βθζηξαηείαο, Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ, Μάξθεηηλγθ Ληαληθνχ Βκπνξίνπ, Έληππε θαη
Διεθηξνληθή Αηαθήκηζε, Έιεγρνο Ώπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αηαθήκηζεο,
Μάξθεηηλγθ Ώζθαιηζηηθψλ Πξντφλησλ, Αηνίθεζε Μάξθεηηλγθ, Βθαξκνγέο
Μάξθεηηλγθ κε Δ/Τ, Αεκηνπξγηθφ ηεο Αηαθήκηζεο, Σξαπεδηθφ Μάξθεηηλγθ, Ώλάιπζε
Αεδνκέλσλ θ.ά.
Καηεχζπλζε Δθαξκνζκέλεο Ξέλεο Γιψζζεο ζηε Γηνίθεζε θαη ηελ Οηθνλνκία:
Μηθξννηθνλνκηθή, Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Γιψζζα Ώ΄ (Ώγγιηθά, Γαιιηθά,
Γεξκαληθά, Εηαιηθά), Γιψζζα ΐ΄ (Ώγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Εηαιηθά), Ώζηηθφ
Αίθαην, Μάξθεηηλγθ, Μαθξννηθνλνκία, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Σερληθέο
Έθθξαζεο θαη Βπηθνηλσλίαο, Γιψζζα Γ‟ (Ώγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Εηαιηθά,
Ρσζηθά), Βπξσπατθφο Πνιηηηζκφο, Αηεζλέο Μάλαηδκελη, Βπηρεηξεζηαθέο
Βπηθνηλσλίεο, Αεκφζηεο ρέζεηο, Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία, Αηεζλέο Αίθαην, Θεσξία θαη
Πξαθηηθή ηεο Μεηάθξαζεο, Νενειιεληθή Γιψζζα, Βπξσπατθνί Θεζκνί, Γεληθή
Μεηάθξαζε Γιψζζαο Ώ΄, Γεληθή Μεηάθξαζε Γιψζζαο ΐ‟, Γιψζζα Γ‟, Λνγηζηηθή
Κφζηνπο, Αηεζλέο Μάξθεηηλγθ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Αηνίθεζεο MIS, ΐαζηθέο
Ώξρέο Λεμηθνγξαθίαο, Υξεκαηννηθνλνκηθή ηεο Αηνίθεζεο, Βθνδηαζηηθή,
Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, Αηνίθεζε Έξγνπ (Project Management, Αεκφζηα Αηνίθεζε,
Διεθηξνληθφ Βκπφξην, Αηεξκελεία Αηαπξαγκαηεχζεσλ Γιψζζα Ώ΄, Οηθνλνκηθή
Γεσγξαθία, Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Βξγαζηαθέο ρέζεηο, Νέεο Σερλνινγίεο ζηε
Αηδαθηηθή ησλ Γισζζψλ, Αηδαθηηθή ηεο Ξέλεο γιψζζαο, Αηαρείξηζε Ώλζξσπίλσλ
Πφξσλ, Αενληνινγία Βπαγγέικαηνο, χγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο, θ.ά.
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Καηεχζπλζεο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ: Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε
Βπηρεηξήζεσλ, ηαηηζηηθή Βπηρεηξήζεσλ, Οινθιεξσκέλεο Βθαξκνγέο Αηαρείξηζεο
Έξγσλ, Ώμηνιφγεζε Βπελδχζεσλ, Αηαρείξηζε θαη Ώμηνιφγεζε Πξνγξακκάησλ,
ηξαηεγηθή πκβάζεσλ Έξγσλ, Πεξηθεξεηαθή Ώλάπηπμε, Οξγάλσζε Παξαγσγηθψλ
πζηεκάησλ, Υξνληθφο Πξνγξακκαηηζκφο Έξγσλ, Αηαρείξηζε Οηθνλνκηθψλ θαη
ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ κε Δ/Τ, Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή, Αηνίθεζε Τπεξεζηψλ,
Αηνίθεζε Ώλζξψπηλσλ Πφξσλ, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Σερληθέο Έθθξαζεο θαη
Βπηθνηλσλίαο, πζηήκαηα Αηαρείξηζεο ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ, Αηαρείξηζε Έξγσλ
Πιεξνθνξηθήο, Ώλάιπζε θαη ρεδίαζε πζηεκάησλ, ρεδίαζε κε ρξήζε Δ/Τ,
Αηαρείξηζε Κηλδχλνπ & Ώζθάιεηαο, Ώξρέο Αηνίθεζεο θαη Αηαρείξηζεο Έξγσλ,
Υξεκαηνδνηηθή Αηνίθεζε, Έιεγρνο θαη Αηαρείξηζε Έξγσλ, Σερλννηθνλνκηθή
Ώλάιπζε Έξγσλ θαη Καηαζθεπψλ, Αηαρείξηζε Σερληθψλ Έξγσλ, θ.ά.
Σν Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζπλδπάδνπλ ηε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ κε
πςεινχ επηπέδνπ εξγαζηεξηαθή θαη πξαθηηθή άζθεζε θαη παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
θαηεπζχλζεσλ πξνρσξεκέλνπ εμακήλνπ αλάινγα κε ην ΣΒΕ σο εμήο:
Σ.Β.Ε. Κξήηεο (Ώγ. Νηθφιανο): Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ, Μάξθεηηλγθ.
Σ.Β.Ε. Ώζήλαο: Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Μάξθεηηλγθ.
Σ.Β.Ε. Απηηθήο Μαθεδνλίαο
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.

(Γξεβελά):

Αηνίθεζε

Βπηρεηξήζεσλ,

Αηνίθεζε

Σ.Β.Ε. Δπείξνπ (Δγνπκελίηζα): Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Βθαξκνζκέλεο Ξέλεο
Γιψζζεο ζηε Αηνίθεζε θαη ηελ Οηθνλνκία. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο
θαηεχζπλζεο Βθαξκνζκέλεο Ξέλεο Γιψζζεο ζηε Αηνίθεζε θαη ηελ Οηθνλνκία
επηδηψθεη: α) ηελ εθπαίδεπζε ζηειερψλ πνπ ζα ζπλδπάδνπλ ηφζν ηελ πςεινχ
επηπέδνπ θαηάξηηζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, νηθνλνκίαο θαη εκπνξίνπ, φζν θαη ηελ
εμεηδηθεπκέλε γλψζε ηνπιάρηζηνλ δχν εθ ησλ έμη γισζζψλ πνπ πξνζθέξνληαη β) ηελ
θαηάξηηζε εηδηθεπκέλσλ κεηαθξαζηψλ ζε ηνπιάρηζηνλ δχν γιψζζεο, πνπ ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ είηε σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο είηε κε εμαξηεκέλε ζρέζε
ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. γ) ηελ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζε ζέκαηα
δηδαθηηθήο ηεο μέλεο Γιψζζαο.
Σ.Β.Ε. Κξήηεο (Δξάθιεην): Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ.
Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο: Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Μάξθεηηλγθ.
Σ.Β.Ε. Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο (Καβάια): Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ,
Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Μάξθεηηλγθ
Σ.Β.Ε. Απηηθήο Μαθεδνλίαο (Κνδάλε): Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Μάξθεηηλγθ.
Σ.Β.Ε. Θεζζαιίαο (Λάξηζα): Μάξθεηηλγθ, Αηνίθεζε θαη Αηαρείξηζε Έξγσλ
Σ.Β.Ε. Ενλίσλ Νήζσλ (Λεπθάδα): Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ.
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 356

Σ.Β.Ε. Απηηθήο Βιιάδαο (Μεζνιφγγη): Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Αηνίθεζε
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο θαηεχζπλζε Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο
Οηθνλνκίαο επηδηψθεη ηελ θάιπςε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ζπλεηαηξηζκψλ
θαη ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ – φπσο ησλ ΜΚΟ – ελ γέλεη.
Σ.Β.Ε. Απηηθήο Βιιάδαο (Πάηξα): Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ, Μάξθεηηλγθ
Σ.Β.Ε. Πεηξαηά: Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Μάξθεηηλγθ.
Σ.Β.Ε. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο: Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Μάξθεηηλγθ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/ded990a9f5b6a4e53a6ebe5259a0ae642
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2010-11)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/de614b4addc674e168baaa03eed9b1154
Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Σερλνιφγνπ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d4a5bf48ea5e94109889410b0dc29adbc

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηελ Αηνίθεζε ησλ Βπηρεηξήζεσλ.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Αηνηθεηηθή Βπηζηήκε θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα β).
Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Απηηθήο Μαθεδνλίαο (Κνδάλε) πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Αηνίθεζε ησλ Βπηρεηξήζεσλ β). Αεκφζηεο ρέζεηο θαη
Μάξθεηηλγθ κε Νέεο Σερλνινγίεο.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαιίαο πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ
α). Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ κε θαηεπζχλζεηο: Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνίθεζε,
Αηαρείξηζε Έξγσλ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Βπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ,
Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη Φηινμελίαο, Μάξθεηηλγθ β). Αηνίθεζε θαη Αηαρείξηζε
Έξγσλ θαη Πξνγξακκάησλ γ). Βπηζηήκε ηεο Αηνίθεζεο δ). Master ζηελ Βπηζηήκε ηεο
Αηνίθεζεο.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Πεηξαηά πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α).
Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ κε θαηεπζχλζεηο ζηα: Διεθηξνληθφ Βπηρεηξείλ, Μάξθεηηλγθ
θαη Βπηθνηλσλία, Βθνδηαζηηθή Ώιπζίδα θαη Μεηαθνξέο, ηειερψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη
Οξγαληζκψλ β). Αηεζλήο Αηνηθεηηθή Βπηρεηξήζεσλ κε εμεηδηθεχζεηο ζε Marketing θαη
Αηαρείξηζε Ώλζξψπηλσλ Πφξσλ γ). Βπηζηήκε ησλ Ώπνθάζεσλ κε Πιεξνθνξηαθά
πζηήκαηα δ). Αηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ θαηεπζχλζεηο: Γεληθφ M.B.A.,
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Βπηρεηξήζεσλ θαη Κνζηνιφγεζε θαη Βιεγθηηθή β). MBA
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Hospitality and Tourism (Ώγγιφθσλν) γ). Αηνίθεζε θαη Οξγάλσζε Βθθιεζηαζηηθψλ
Μνλάδσλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
ζνη επηιέμνπλ ηελ θαηεχζπλζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ µε βάζε ηηο
εμεηδηθεπµέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη είηε ζε
ζπλεξγαζία µε άιινπο επηζηήµνλεο είηε απηνδχλαµα σο ζηειέρε επηρεηξήζεσλ
δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεµφζην ηνµέα. Οη παξαπάλσ
πηπρηνχρνη έρνπλ ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: Καζνξηζµφ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ρψξνπ.
Πξνγξαµµαηηζµφ, νξγάλσζε, θαζνδήγεζε θαη έιεγρν ησλ δηνηθεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ώλάιπζε πξνβιεµάησλ αλζξψπηλεο
ζπκπεξηθνξάο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν. Πξφηαζε ζπζηεµάησλ αµνηβήο εξγαζίαο
θαη ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ην νηθνλνµηθφ απνηέιεζµα ηεο
επηρείξεζεο ζε ζπλδπαζµφ ζε πξνβιήµαηα παξαγσγηθφηεηαο. Πξφηαζε δηαδηθαζηψλ
ζηειέρσζεο ηεο επηρείξεζεο µε αλζξψπηλν δπλαµηθφ. Ώλάιπζε παξαγσγηθψλ
ζπζηεµάησλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη γεληθψλ ζεµάησλ δηνίθεζεο παξαγσγήο. Ώλάιπζε
πξνβιεµάησλ ρξεµαηνδνηηθήο Αηνίθεζεο ηεο Βπηρείξεζεο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ
ηµήµαηνο, απαζρνινχληαη ζε φιεο ηηο βαζµίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζχµθσλα µε ηελ
θείµελε λνµνζεζία.
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ, έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο
ζε φιν ην θάζκα ηεο Αηνίθεζεο Βλεξγεηψλ θαη Αηαρείξηζεο Έξγσλ ησλ
Βπηρεηξήζεσλ. Βηδηθφηεξα κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ:
Χο ζηειέρε νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε αληηθείκελν ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηνηθεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ηελ ινγηζηηθή θαη θνξνηερληθή ηνπο παξαθνινχζεζε, ηελ αλάιπζε
ησλ πξνβιεκάησλ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ηελ ζηειέρσζε θαη ηελ ζπκκεηνρή
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιήκαηα παξαγσγηθφηεηαο, ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ
ζπζηεκάησλ ακνηβήο ηεο εξγαζίαο, ηελ αλάιπζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη
ησλ δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο θαη ησλ γεληθψλ ζεκάησλ δηνίθεζεο παξαγσγήο, ηε
δηαρείξηζε ησλ έξγσλ δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο δεκφζηεο
ζρέζεηο, θαη ηελ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ρξεκαηνδνηηθήο δηνίθεζεο ηεο
επηρείξεζεο. Βπίζεο ζαλ δηεπζπληηθά ζηειέρε ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.
Χο ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,
επηθνηλσλίαο θαη δεκφζησλ ζρέζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο, ινγηζηηθψλ θαη
θνξνηερληθψλ ζεκάησλ, έξεπλαο αγνξάο θαη αλάπηπμεο πσιήζεσλ, δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο, επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, δηνίθεζεο παξαγσγηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ, εθπφλεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. Χο κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε
ζέκαηα δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο. Χο εθπαηδεπηηθνί ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο
εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Έλα πνζνζηφ απνθνίησλ έρνπλ ηελ
ηχρε θαη ηελ επζχλε λα ζπλερίζνπλ θαη λα εμειίμνπλ κηα ππάξρνπζα νηθνγελεηαθή
κηθξνκεζαία επηρείξεζε. Έλα πνζνζηφ απνθνίησλ δεκηνπξγνχλ ηε δηθή ηνπο
επηρείξεζε.

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 358

ζνη επηιέγνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Μάξθεηηλγθ απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο
επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα δξαζηεξηνπνηνχληαη
επαγγεικαηηθά, είηε απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο κε ηε
κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο, πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο
ηνκείο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηεο Αηαθήκηζεο, φπσο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο
έξεπλαο αγνξάο, ε έξεπλα αγνξάο ή ν έιεγρνο αγνξάο, ε παξαγσγή δηαθήκηζεο θαη ε
νξγάλσζε εθζέζεσλ.
Οη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο απνηεινχλ ηνλ θχξην ρψξν απαζρφιεζήο ηνπο. Μπνξνχλ,
επίζεο, λα εξγαζηνχλ ζε: ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηεο
Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, ζε ηξάπεδεο θαη εμαγσγηθνχο νξγαληζκνχο, βηνκεραλίεο θαη
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα θαη κεγάια θαηαζηήκαηα θ.ιπ. θαη σο θαζεγεηέο
ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.
Βπίζεο φζνη επηιέγνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο, νη
νπνίεο ηνπο επηηξέπνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά, ππνζηεξίδνληαο κε
επηηπρία ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Βπηθνηλσληψλ
ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη
πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο θαηέρνπλ πςειφ επίπεδν γλψζεσλ ζηα γλσζηηθά
επηζηεκνληθά αληηθείκελα ηεο Πιεξνθνξηθήο Βπηζηήκεο, ηεο Αηνίθεζεο θαη
Οξγάλσζεο Βπηρεηξήζεσλ, ηνπ Marketing, ηεο Υξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο Αηαρείξηζεο
Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη δχλαληαη λα ζρεδηάζνπλ, αλαπηχμνπλ θαη εθαξκφζνπλ
ζχγρξνλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Αηνίθεζεο.
Οη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο απαζρνινχληαη ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ζην
δεκφζην ηνκέα, είηε απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο θαη
επηζηήκνλεο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο αμηνπνίεζεο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
Αηνίθεζεο, ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε, ηελ αλάπηπμε, ηε δηαρείξηζε, ηελ
εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε.
Οη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο Δθαξκνζκέλεο Ξέλεο Γιψζζεο ζηε Γηνίθεζε θαη
ηελ Οηθνλνκία κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγηθέο θαη ζεσξεηηθέο γλψζεηο
ηνπο, δχλαληαη λα απαζρνινχληαη, είηε σο ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ είηε
απηνδχλακα, ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ εληαηηθή ρξήζε εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεο μέλσλ γισζζψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη εκπνξίνπ ζηνλ
ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. ηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, νη
παξαπάλσ αλαθεξφκελνη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηηο παξαθάησ
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Να ζπκκεηέρνπλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε
επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο ζηα πιαίζηα
νπνηαζδήπνηε επηρεηξεκαηηθήο ή ππεξεζηαθήο επηθνηλσλίαο. Να παξέρνπλ ππεξεζίεο
κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο ζηνπο ηνκείο δηνίθεζεο θαη εκπνξίνπ θαη γηα ηηο
γιψζζεο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί. Οη πηπρηνχρνη ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα
απαζρνινχληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο Βθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία. Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα δηνξίδνληαη ζην δεκφζην θαη λα εμειίζζνληαη
ζηηο βαζκίδεο ηεξαξρίαο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
ζνη επηιέγνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ, απνθηνχλ
φιεο ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ψζηε λα
απαζρνινχληαη σο ππεχζπλνη δηαρείξηζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη
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ειέγρνπ έξγσλ είηε ζηνλ ηδησηηθφ ή ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Βηδηθφηεξα ν πηπρηνχρνο ηεο
θαηεχζπλζεο Αηνίθεζεο θαη Αηαρείξηζεο Έξγσλ: Πξνγξακκαηίδεη κε ηελ ηήξεζε
επηζηεκνληθψλ/ αλαιπηηθψλ κεζφδσλ θαη ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή
εθηέιεζε ελφο έξγνπ, ζέηνληαο εθηθηνχο ζηφρνπο. Βθαξκφδεη ζχγρξνλεο
επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο ζηελ δηνίθεζε ελφο έξγνπ κε
ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ ηηζεκέλσλ ζηφρσλ. Βίλαη
ζε ζέζε λα ιακβάλεη απνθάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δηάζεζε θαη θαηαλνκή ησλ
πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηάξθεηα ελφο έξγνπ (θεθαιαίσλ, αλζξψπηλσλ,
πιηθψλ θ.ά.) έηζη ψζηε λα επηηχρεη ηελ βέιηηζηε θαηαλνκή θαη αμηνπνίεζε ηνπο. Έρεη
ηηο γλψζεηο γηα λα αλαπηχμεη θαη λα ιεηηνπξγεί κεραληζκνχ θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ
ηεο πνξείαο έξγσλ. Βίλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη θαη εθαξκφζεη λέεο ηερλνινγίεο ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ management ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε
έξγσλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Έρεη ηηο γλψζεηο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ
πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ είηε απηέο αθνξνχλ κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο νξγαληζκνχο
ή αθνξνχλ απαηηήζεηο πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ ζε κειέηεο πνπ ππνβάιινληαη ζε
δεκφζηνπο ή θνηλνηηθνχο νξγαληζκνχο.
Οη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο Αηνίθεζεο θαη Αηαρείξηζεο Έξγσλ, κπνξνχλ λα
απαζρνινχληαη σο ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ κε ην αληηθείκελν ηεο
Αηνίθεζεο θαη Αηαρείξηζεο Έξγσλ θαη Λεηηνπξγηψλ απφ πιεπξάο θαζνξηζκνχ θαη
επίηεπμεο ζηφρσλ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ρξφλνπ θαη πφξσλ, δηαρείξηζεο
θφζηνπο, δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, πιηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ ζηνλ
ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. Οη ελ ιφγσ πηπρηνχρνη, είηε απηνδχλακα είηε ζε
ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο, κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε έξεπλεο θαη
κειέηεο, ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ. ηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηνπ
επαγγέικαηφο ηνπο, νη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηηο
παξαθάησ επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Βθπφλεζε κειεηψλ πξνγξακκαηηζκνχ
θαη δηαρείξηζεο έξγσλ. Λήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε (απφθηεζε,
δηάζεζε θαη θαηαλνκή) ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηάξθεηα ελφο έξγνπ
(θεθαιαίσλ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, εμνπιηζκνχ, πιηθψλ θ.ά.). Ώλάπηπμε θαη
πινπνίεζε κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πνξείαο
έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ (ειέγρνπ θφζηνπο, ειέγρνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ειέγρνπ
πνηφηεηαο θ.ά.). Αηαρείξηζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο έξγσλ
θαη πξνγξακκάησλ. Βθαξκνγή κεζφδσλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζε έξγα θαη
πξνγξάκκαηα. Ώλάιπζε πξνβιεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ.
ζνη επηιέγνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο
Οηθνλνκίαο κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο
αζρνινχληαη κε ηελ επηζηεκνληθή δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε πλεηαηξηζηηθψλ
Οξγαλψζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ, ηε δηαθίλεζε, εκπνξία θαη δηαρείξηζε
ζπλεηαηξηζηηθψλ πξντφλησλ, ζπλεηαηξηζηηθψλ εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ. Βηδηθφηεξα
κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ σο ζηειέρε: ηηο πξσηνβάζκηεο, δεπηεξνβάζκηεο θαη
ηξηηνβάζκηεο νξγαλψζεηο ηνπ Ώγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζηηθνχ ηνκέα θαη γηα νπνηαδήπνηε
ζέζε εξγαζίαο δηνίθεζεο. ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ παξαγσγήο,
δηαρείξηζεο, κεηαπνίεζεο, δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ κε φπνηα κνξθή θαη αλ είλαη
νξγαλσκέλεο. ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη θνηλνπξαμίεο ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ. ε φινπο ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηηο νξγαλψζεηο (πξσηνβάζκηεο
θ.ι.π.) ηνπ αζηηθνχ ηνκέα. ηηο θάζε κνξθήο ζπλεηαηξηζηηθέο εθκεηαιιεχζεηο. ηηο
εηαηξείεο πνχ ηδξχνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί κε άιινπο θνξείο. ηηο Σξάπεδεο πνπ αζθνχλ
ηε ρξεκαηνδνηηθή πνιηηηθή πξνο ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. ηηο δεκφζηεο θαη δηεζλείο
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ππεξεζίεο ηηο ζρεηηθέο κε ηα ζπλεηαηξηζηηθά ζέκαηα. πκκεηνρή ζην ψκα Βιεγθηψλ
Ώγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ θαη ηνπο νξγαληζκνχο πλεηαηξηζκψλ. ε αζθαιηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.

ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
ΣΒΕ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
Δ εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Αηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηνπ ηκήκαηνο
Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε
κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Αηνίθεζεο-Αηαρείξηζεο ησλ
ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη λα
παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα
θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη
εμέιημε.
1. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σκήκα
Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web
site: http://www.teiath.gr/sdo/dmyp/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Πνζνηηθή Ώλάιπζε, Μηθξφ –Οηθνλνκηθή, Γεληθή
Λνγηζηηθή, Βηζαγσγή ζην Αίθαην, Ώξρέο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ – Οξγαληζκψλ,
Αίθαην Μνλάδσλ Τγείαο, Μαθξφ – Οηθνλνκηθή, Αηνίθεζε Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ,
Λνγηζηηθή Κφζηνπο, ηαηηζηηθή, πζηήκαηα Τγείαο, Βπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο &
Νέεο Σερλνινγίεο, ηαηηζηηθή Βπεμεξγαζία Πιεξνθνξηψλ, Αεκφζηα Οηθνλνκηθή,
Αίθαην Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο, Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο & Σνπηθή
Ώπηνδηνίθεζε, Οηθνλνκηθή ηεο Τγείαο, ΐάζεηο Αεδνκέλσλ & Πνιπκέζα ζηελ Τγεία,
Αίθαην Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, Οξγάλσζε & Αηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο,
Βθνδηαζηηθή, Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά, Κνηλσληνινγία ηεο Ώζζέλεηαο θαη
Πνηφηεηα Γσήο, Οξγάλσζε & Αηνίθεζε Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο,
Κνηλσληνινγία Αηθαίνπ, Πεξηβαιινληηθή Αηαρείξηζε & Αεκφζηα Τγεία, Αηεζλείο
Οξγαληζκνί & Πνιηηηθέο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αηνίθεζε – Αηαρείξηζε &
Αηνηθεηηθή Πξαθηηθή Ννζνθνκείνπ, Υξεκαηνδφηεζε & Ώμηνιφγεζε Τπεξεζηψλ
Τγείαο, Πνιηηηθή & ρεδηαζκφο Ώγσγήο Τγείαο, Κνηλσληθή Πνιηηηθή & ρεδηαζκφο
Τπεξεζηψλ Τγείαο, Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο, Μεζνδνινγία
Έξεπλαο, Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα Μνλάδσλ Τγείαο & Πξφλνηαο, Υξεκαηννηθνλνκηθή
Αηαρείξηζε Μνλάδσλ Τγείαο, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2012-13)
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http://myfiles.sch.gr/server/get/d3465edeec2af49c595716e3af2f91285

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). πζηήκαηα
Αηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζηνπο Οξγαληζκνχο Τγείαο β). Δγεζία θαη Αηνίθεζε
Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Φξνληίδαο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πγείαο, πνπ
εθαξκφδνληαη ζηηο αλεπηπγκέλεο θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ρψξεο είλαη ε
κεηαβαηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λ‟ αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ πιεζπζκψλ γηα
πνηνηηθή πξνζθνξά θνηλσληθψλ πξντφλησλ κε ηαπηφρξνλε απνδνηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Έηζη ην πιέγκα ησλ
ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο ζπλερψο δηεπξχλεηαη κε ηαπηφρξνλε δηεχξπλζε ησλ
αλαγθψλ γηα αλζξψπηλν δπλακηθφ. Σν ηκήκα κε ην επηζηεκνληθφ ηνπ δπλακηθφ θαη κε
πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζπλερψο αλαβαζκίδεη δίλεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ φια ηα
εθφδηα πνπ απαηηνχληαη γηα έλα εμεηδηθεπκέλν δηνηθεηηθφ ζχγρξνλν ζηέιερνο ζην
ρψξν ηεο πγείαο θαη ηεο πξφλνηαο.
Με ηε βνήζεηα ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απνθηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα
ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο Αηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη
Πξφλνηαο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα ζην ρψξν ηεο Τγείαο (λνζνθνκεία, ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο,
δηαγλσζηηθά θέληξα, θιηληθέο θ.ιπ.) θαη ηεο Πξνλνηαθήο Φξνληίδαο (παηδηθνί
ζηαζκνί, νίθνη επγεξίαο, ΚΏΠΔ θ.ιπ.) θαιχπηνληαο δηνηθεηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο
ηνπο αλάγθεο θαζψο θαη ζε επηρεηξεκαηηθνχο ρψξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνκείο
παξνρήο ππεξεζηψλ Τγείαο – Πξφλνηαο. Βπίζεο, κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε
δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο πνπ ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αμηνινγνχλ θαη
πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ή δηεμάγνπλ θνηλσληθέο έξεπλεο
ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη ηελ θνηλσληθή παξέκβαζε.

ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΉΔΧΝ ΚΑΗ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ
ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ
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ΣΒΕ ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ
ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ
Δ Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ & Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
ηνπ ηκήκαηνο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε
θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ζηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη
ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ
εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα εθπαίδεπζε/θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε.
1. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο. Σκήκα Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο
& Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα
12210 Ώηγάιεσ Αζήλα. web site: http://www.teiath.gr/sdo/new_tourist_enterprises/
2. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο. Σκήκα Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο
& Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. 6ν ρικ
Παιαηάο Β.Ο. Γξεβελψλ Κνδάλεο 51100. (Γξεβελά). web site: http://bag.teiwm.gr

3. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο. Σκήκα Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο
& Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Δπείξνπ. Βηξήλεο & Φηιίαο
1 Ζγνπκελίηζα. web site: http://ba.teiep.gr/el/
4. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο. Σκήκα Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο
& Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. 710 04 Ζξάθιεην.
web site: http://www.sdo.teicrete.gr/
5. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο. Σκήκα Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο
& Οηθνλνκίαο. Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο.
ίλδνο 57400 Θεζζαινλίθε. web site: http://www.tour.teithe.gr/
6. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο. Σκήκα Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο
& Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. 41110, Λάξηζα..
web site: http://dde.teilar.gr/
7. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο. Σκήκα Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο
& Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ενλίσλ Νήζσλ Καπνδηζηξίνπ
11, 31100 Νεάπνιε Λεπθάδα. web site: http://ba.teiion.gr/
8. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο. Σκήκα Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο
& Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά. Πέηξνπ Ράιιε &
Θεβψλ 250 12244 Ώηγάιεσ. web site: http://mngdep.teipir.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
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Γηα ηελ εηζαγσγή απαηηείηε εμέηαζε επηπιένλ ζε έλα απφ ηα ηέζζεξα εηδηθά καζήκαηα:
Ώγγιηθή Γιψζζα ή Γαιιηθή Γιψζζα ή Γεξκαληθή Γιψζζα ή Εηαιηθή Γιψζζα.
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώξρέο Οηθνλνκηθήο, Βηζαγσγή ζηνλ Σνπξηζκφ, Βηζαγσγή
ζηνπο Δ/Τ, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, ηνηρεία Βξγαηηθνχ Αηθαίνπ, ηνηρεία
Βκπνξηθνχ Αηθαίνπ, Ώξρέο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, Ώξρέο Λνγηζηηθήο Βηαηξεηψλ,
Βξγαζηαθέο ρέζεηο, ηαηηζηηθή Βπηρεηξήζεσλ, Σνπξηζηηθή Φπρνινγία, Σνπξηζηηθή
Κνηλσληνινγία, Υξεκαηνδφηεζε Βπηρεηξήζεσλ, Ώξρέο Σνπξηζηηθνχ Μάξθεηηλγθ,
Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ, Έξεπλα Σνπξηζηηθήο Ώγνξάο, Σνπξηζηηθή
Οηθνλνκία, Σνπξηζηηθή Ννκνζεζία, Σνπξηζηηθή Γεσγξαθία Βιιάδαο, Παγθφζκηα
Σνπξηζηηθή Γεσγξαθία, Ξελνδνρεηαθφ Μάξθεηηλγθ, Αηεπζέηεζε Πξνζσπηθνχ
Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ, ηνηρεία Κνζηνιφγεζεο, Ξελνδνρεηαθέο Βθαξκνγέο κε
Δ/Τ, Βπηρεηξεζηαθέο Βπηθνηλσλίεο Σνπξηζηηθήο Βπηρείξεζεο, Μαδηθή Παξαγσγή
Φαγεηψλ, Bar – Πνηά - Οηλνινγία, Σερληθή Βζηηαηνξίνπ, Βκπνξεπκαηνγλσζία
Πξνκήζεηεο, Τπεξεζία Οξφθσλ, Τπεξεζία Τπνδνρήο, Σήξεζε Λνγαξηαζκνχ
Πειαηψλ, Ώξρηηεθηνληθή – Βμνπιηζκφο Ξελνδνρείσλ, Σνπξηζηηθή Κνηλσληνινγία,
Οξγάλσζε πλεδξίσλ Βθδειψζεηο, Σαμηδησηηθνί νδεγνί, Πξνγξακκαηηζκφο –
Βθηέιεζε Σαμηδίνπ, Φπραγσγία – Άζιεζε πειαηψλ, Σηκνιφγεζε Έιεγρνο,
πληήξεζε – Έιεγρνο Ξελνδνρεηαθήο Βπηρείξεζεο, Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή,
Σνπξηζηηθή Αηαθήκηζε, Αεκφζηεο ρέζεηο Σνπξηζηηθήο Βπηρείξεζεο, χλζεζε
Σνπξηζηηθνχ Παθέηνπ, Ώεξνπνξηθνί Ναχινη- Έθδνζε Βηζηηεξίσλ, θ.ά.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). ΜΐΏ
Σνπξηζκφο β). Καηλνηνκία θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνλ Σνπξηζκφ κε θαηεπζχλζεηο:

Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο, Αηαρείξηζε Σνπξηζηηθψλ Πξννξηζκψλ, Αηνίθεζε
Σνπξηζκνχ Τγείαο θαη Βπεμίαο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη
Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο
γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά, είηε απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε
άιινπο επηζηήκνλεο κε ην αληηθείκελν ηεο Αηνίθεζεο Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ,
Οξγαληζκψλ θαη Τπεξεζηψλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. ην πιαίζην ηεο
άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο αζρνινχληαη θπξίσο κε ηα παξαθάησ: Σξνθνδνζία
μελνδνρείσλ θαη γεληθφηεξα επηζηηηζηηθψλ κνλάδσλ. Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη
εμνπιηζκνχ. Πξνγξακκαηηζκφ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ. Υξεκαηνδφηεζε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σήξεζε ινγαξηαζκψλ
πειαηψλ (MAIN COURANTE). Βπνπηεία νξφθσλ. Άζθεζε επνπηείαο θαη δηνίθεζεο
ζην πξνζσπηθφ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Έξεπλα αγνξάο πσιήζεσλ
ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Αηαρείξηζε επηζηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
(εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο θιπ.), κπαξ, θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη θπιηθείσλ ζε
ηνπξηζηηθνχο ρψξνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Πνιπηειείαο θαη Ώ΄. Καηάξηηζε
πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ. Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο αζθνχλ ηηο πην
αλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη φηαλ απηέο δελ αθνξνχλ ζε μελνδνρεηαθά,
επηζηηηζηηθά θιπ. Σκήκαηα επηβαηηθψλ πινίσλ θαη θξνπαδηεξνπινίσλ. Παξνρή
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ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Έθδνζε εηζηηεξίσλ. ρεδηαζκφο θαη ζχλζεζε ηνπξηζηηθνχ
παθέηνπ. ρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε ηαμηδηνχ. Πξνγξακκαηηζκφο θαη εθηέιεζε καδηθήο
δηαθίλεζεο αηφκσλ. Καζνδήγεζε ηαμηδησηηθψλ νκάδσλ (TOUR LEADERS).
Άζθεζε επαγγέικαηνο ππεχζπλνπ δηεπζπληή μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Άζθεζε
επαγγέικαηνο ππεχζπλνπ δηεπζπληή ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ. Παξνρή ππεξεζηψλ ζηε
Αηεχζπλζε Βπηζεψξεζεο ηνπ Β.Ο.Σ. θαη άιιεο δηνηθεηηθέο θαη επηηειηθέο Αηεπζχλζεηο
ηνπ. Βθπφλεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ ίδξπζε – επέθηαζε ηνπξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ.

ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
ΣΒΕ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
ΐαζηθφο ζηφρνο ηεο θαηεχζπλζεο είλαη ε πξνεηνηκαζία πηπρηνχρσλ γηα ηε ζηειέρσζε
ησλ θνξέσλ απηνδηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο κε εηδηθεπκέλα ζηειέρε πνπ
ζα έρνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηεί ην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ ηνπο
πεξηβάιινλ. Δ λέα πξαγκαηηθφηεηα κε ηνπο δηεπξπκέλνπο ΟΣΏ πνπ πξνέθπςαλ απφ
ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» θάλεη απηή ηελ αλάγθε επηηαθηηθή.
Σαπηφρξνλα, νη βαζηθέο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ νη ζπνπδαζηέο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο
επηρεηξήζεσλ ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα απαζρνιεζνχλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ
ή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο.
1. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σκήκα Αηνίθεζε
Βπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεινπνλλήζνπ. Ώληηθάιακνο 24100 Καιακάηα. web
site: http://www.ta-teikal.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώξρέο Αηνίθεζεο, Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή,
Μηθξννηθνλνκηθή, Πνιηηηθή θαη Αηνηθεηηθή Εζηνξία ηεο Βιιάδαο, Ώξρέο Αηνίθεζεο
Αεκνζίσλ Οξγαληζκψλ, ηαηηζηηθή Βπηρεηξήζεσλ, Αηνηθεηηθφ Αίθαην, ηνηρεία
Αηεζλνχο & Βπξσπατθνχ Αηθαίνπ, Ώξρέο Μάξθεηηλγθ, Ώγξνηηθή θαη Ώζηηθή
Κνηλσληνινγία, Αηνηθεηηθή Λνγηζηηθή, Οηθνλνκηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Ώλάπηπμε,
Ννκνζεζία Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, Βπξσπατθή Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή, Πνιηηηθέο
Αηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, Σνπξηζκφο θαη
Σνπηθή Ώλάπηπμε, Πνιηηηζκφο θαη Σνπηθή Ώλάπηπμε, Αηνηθεηηθέο Πξαθηηθέο ησλ
ΟΣΏ, Βπελδπηηθά ρέδηα Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, Αηνίθεζε θαη Αηαρείξηζε Ώζηηθψλ
Τπεξεζηψλ, Ώλζξσπνγεσγξαθία, Κνηλσληθή Πνιηηηθή ησλ ΟΣΏ, θ.ά.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Δ θαηεχζπλζε Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο εθπαηδεχεη θαη θαηαξηίδεη εμεηδηθεπκέλα
ζηειέρε ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, ηθαλά λα επηιχνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηδηαίηεξα: ηελ δηνίθεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ
Οξγαληζκψλ ηεο Ώπηνδηνίθεζεο, ησλ εμαξηψκελσλ απφ απηήλ επηρεηξήζεσλ
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(Αεκνηηθψλ, Ώλαπηπμηαθψλ) θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. ηελ αμηνιφγεζε, ζρεδηαζκφ
θαη ρξεκαηνδφηεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ νξγαληζκψλ απηψλ, πνπ
ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. ηελ δηνίθεζε φισλ ησλ
νξγαλψζεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ Ώπηνδηνίθεζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αλάπηπμεο
ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, πνπ πινπνηείηαη κέζα απφ ηνπο θνξείο απηνχο.

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ
ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ
ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Ώληηθείκελν ζπνπδψλ ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε Βπηζηήκε ηεο Βθνδηαζηηθήο
(Logistics). Σα Logistics, ή πην ζσζηά ε Αηνίθεζε Logistics ζεσξείηαη ζήκεξα σο
έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο αιιά θαη απφ ηνπο
βαζηθφηεξνπο αληαγσληζηηθνχο παξάγνληεο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σα ηκήκαηα
έρνπλ σο απνζηνιή ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ψζηε λα θαηαζηνχλ επηζηήκνλεο
ηεο Βθνδηαζηηθήο, νη νπνίνη κε ηε ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε επηζηεκνληθή
θαηάξηηζή ηνπο κεηαθέξνπλ ρξεζηκνπνηνχλ θαη πξνάγνπλ ζχγρξνλε ηερλνινγία ζηνλ
ηνκέα ηεο Βθνδηαζηηθήο
1. Σκήκα Γηνίθεζεο πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ. ρνιή Αηνίθεζεο θαη
Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. 1ν. Υικ.
Π.Β.Ο.
Θεβψλ-Ώζελψλ
32200
Θήβα.
web
site:
http://www.teihal.gr/logistics/thiva/kentr.htm

2. Σκήκα Γηνίθεζεο πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ. ρνιή Αηνίθεζεο θαη
Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
Καλειινπνχινπ 2, 60100, Καηεξίλε. web site: http://logistics.teicm.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βξγαζηαθή ςπρνινγία, Μαζεκαηηθά ζηελ Οηθνλνκηθή
Βπηζηήκε, Βπεμεξγαζία πξντφλησλ θπηηθήο πξνέιεπζεο Βπεμεξγαζία πξντφλησλ
δσηθήο πξνέιεπζεο, Ξέλε Γιψζζα, Πιεξνθνξηθή, Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ηεο
Βθνδηαζηηθήο, Σερλνινγία πιηθψλ, Βηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή Βπηζηήκε, Αηνίθεζε
αλζξσπίλσλ πφξσλ, Αηακφξθσζε θαη πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο,
Βθνδηαζηηθή (Μεηαθνξέο), Σερλνινγία ζπζθεπαζίαο, ηαηηζηηθή θαη Πνζνηηθή
Ώλάιπζε δεδνκέλσλ, Ώξρέο Λνγηζηηθήο, Αηαδηθαζίεο κεηαπνίεζεο πξντφλησλ,
Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Βθνδηαζηηθή (Αηαρείξηζε Ώπνζεκάησλ), ΚνζηνιφγεζεΑηνηθεηηθή Λνγηζηηθή, Αηνίθεζε Πνηφηεηαο, Μάξθεηηλγθ, Οξνινγία Ξέλεο Γιψζζαο,
Αηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, Βθνδηαζηηθή (Οξγάλσζε Ώπνζήθεο & Βηδηθέο
Μεηαθνξέο), Βιιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην –Αεκφζηα Λνγηζηηθή, Διεθηξνληθφ
Βκπφξην, Ώζηηθφ – Βκπνξηθφ Αίθαην Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ,
Μεζνδνινγία έξεπλαο – Άζθεζε πνπδψλ ζηα Logistics, Πνηνηηθφο Έιεγρνο,
Βθαξκνγέο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο κε Δ/Τ, Αηνίθεζε Πξνκεζεηψλ, Σππνπνίεζε
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κέζσλ κεηαθνξάο/δηαλνκήο, Αηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, Πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, Αηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ππεξεζηψλ,
Αηαδηθαζίεο Βθνδηαζηηθήο ζηηο Έλνπιεο Απλάκεηο, Αηνίθεζε Παξαγσγήο, θ.ά.
Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ επηδηψθνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ
αξρψλ ηεο Αηνίθεζεο Logistics, ε νπνία νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ,
πινπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ξνήο θαη απνζήθεπζεο
πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ αξρηθή παξαγγειία /
παξαγσγή κέρξη ηελ ηειηθή παξάδνζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, κε ζθνπφ ηελ
εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε. Πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή
θαη ηνλ έιεγρν ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ιεηηνπξγηψλ (φπσο πξνκήζεηεο, δηαθίλεζε
πιηθψλ, πξφβιεςε δήηεζεο, απνζέκαηα, επεμεξγαζία παξαγγειηψλ, απνζήθεπζε,
ζπζθεπαζία, κεηαθνξέο, αληαιιαθηηθά θαη επηζθεπέο, εμππεξέηεζε πειαηψλ,
αληηκεηψπηζε επηζηξεθφκελσλ πξντφλησλ, αλαθχθισζε θαη απνθνκηδή
απνξξηκκάησλ, θιπ.), γηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηηο πξψηεο χιεο πνπ ιακβάλνληαη απφ
ηνπο πξνκεζεπηέο, ζε έηνηκα πξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο πειάηεο.
Βίλαη θαλεξφ απφ ηα παξαπάλσ, φηη ν θιάδνο ησλ επαγγεικάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε
Αηνίθεζε Logistics αζθεί κία ηεξάζηηα επίδξαζε ζηελ Βιιεληθή, επξσπατθή θαη
παγθφζκηα νηθνλνκία. Ώπνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο νηθνλνκηθνχο (θαη φρη
κφλν) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ θάζε αγνξάο,
απαζρνιεί έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ εξγαδφκελσλ θαη επεξεάδεη άκεζα θαη έκκεζα ην
θφζηνο ιεηηνπξγηψλ θάζε επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο
2013-14)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6f619adf0ee3419faac2dc642e8969ad
Οδεγφο επαγγέικαηνο Σππνπνίεζεο θαη Γηαθίλεζεο Πξντφλησλ
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d1c8f022d6fac4c788c7f9176bdf5b485

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηελ Βπηζηήκε ηεο Βθνδηαζηηθήο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο ηερλνιφγνο Αηνίθεζεο πζηεκάησλ Βθνδηαζκνχ κπνξεί λα εξγαζηεί: ζε
βηνκεραλίεο, εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ, κεηαπνηνχλ θαη δηαθηλνχλ
πξντφληα δηθά ηνπο θαη άιισλ εηαηξεηψλ, ζε νδηθέο, ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο
εηαηξείεο κεηαθνξψλ, ζε απνζήθεο ζπληήξεζεο, καδηθήο δηαθίλεζεο θαη
θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ, ζε επηρεηξήζεηο εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ,
εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ ηππνπνίεζε ηξνθίκσλ, ζε
επηρεηξήζεηο εκπνξίαο, εμνπιηζκνχ βηνκεραληθψλ ηξνθίκσλ, παξνρήο ππεξεζηψλ
(ηνπξηζηηθέο, δηαλνκήο εληχπσλ-δεκάησλ θ.ά.), ζε ηξάπεδεο, πνπ δαλεηνδνηνχλ ην
εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ εκπφξην αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζε αγξνηνβηνκεραληθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο, θαζψο θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ζε νξγαληζκνχο θαη
ππεξεζίεο φπσο λνζνθνκεία, ζηξαηησηηθέο κνλάδεο θ.ά., επηρεηξήζεηο, φπσο ε ΑΒΔ,
ζην ππνπξγείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη άιιεο ππεξεζίεο ππνπξγείσλ πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ αγξνηηθή θαη εκπνξηθή πνιηηηθή, ζηηο αγνξαλνκηθέο ππεξεζίεο
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ηνπ θξάηνπο, ζε άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο φπσο ην Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ζηαζκνί
ειέγρνπ, πξεζβείεο, πνπ απαζρνινχλ εκπνξηθνχο αθνινχζνπο θ.ά. Χο ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα
εθνδηαζηηθήο ζε κηθξέο ή κεγάιεο εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. Βπίζεο,
κπνξεί λα εξγαζηεί σο θαζεγεηήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Δ απαζρφιεζε πηπρηνχρσλ ζηνλ θιάδν ησλ Logistics κπνξεί λα γίλεη ζε επηρεηξήζεηο
πνπ κπνξεί λα είλαη πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ, κεηαθνξείο, παξαγσγνί /
θαηαζθεπαζηέο, θέληξα δηαλνκήο, ρνλδξέκπνξνη, ιηαλέκπνξνη θαη πειάηεο. Σν
ζχζηεκα Logistics θαη Βθνδηαζηηθήο Ώιπζίδαο ζε παγθφζκηα βάζε εμαζθαιίδεη ηε
ζπλερή δηαζεζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ, λεξνχ, θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, πεηξειαίνπ θαη
άιισλ θξίζηκσλ (απαξαίηεησλ γηα ηε δσή) πξντφλησλ, ελψ ζε κία επηρείξεζε,
επηδηψθεη ηελ θαζεκεξηλή εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ. πλεπψο, απνηειεί κέξνο ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο φισλ ησλ αλζξψπσλ.

ΓΗΟΗΚΖΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ & ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΜΑΝΑΓΧΝ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ
ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ
Ώπνζηνιή ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη λα παξάγεη ζηειέρε πνπ ζα αμηνπνηνχλ ηελ
Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεζφδνπο
αλάιπζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αηνηθεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηε ζπλδξνκή ησλ
Μαζεκαηηθψλ, ηεο ηαηηζηηθήο θαη ηεο Λνγηζηηθήο. Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο είλαη
ηθαλνί λα αλαπηχμνπλ πζηήκαηα Αηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ζε επηρεηξήζεηο θαη
νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ ηνκέα.
1. Σκήκα Γηνίθεζεο Οηθνλνκίαο θαη Δπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ θαη
Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ (Πχξγνο) ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. Παξάξηεκα Πχξγνπ. web
site: http://www.teiwest.gr/
2. Σκήκα Γηνίθεζεο Οηθνλνκίαο θαη Δπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ θαη
Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ (Άκθηζζα) ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο.
Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. Ώ. Γθειεζηάζε 13 33100
Άκθηζζα. web site: http://doeptm.teiste.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μηθξννηθνλνκηθή, Οηθνλνκηθή ηεο Αηνίθεζεο, Marketing –
Ώλάιπζε Πνιηηηθψλ Ώγνξάο, Βηζαγσγή ζηελ Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, Βηδηθά Θέκαηα
ζηε ηαηηζηηθή Βπηρεηξήζεσλ, Αίθηπα Δ/Τ ζηελ Βπηρείξεζε, Βηζαγσγή ζηα
πζηήκαηα Αηαρείξηζεο ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ, Marketing – Πξνγξακκαηηζκφο
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Πνιηηηθψλ Ώγνξάο, Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνίθεζε, Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα – Βηδηθά
Θέκαηα, Βθαξκνζκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζην Βπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ,
Λήςε Βπηρεηξεκαηηθψλ Ώπνθάζεσλ, Βπηρεηξεζηαθά Παίγληα, Αηαρείξηζε
Υαξηνθπιαθίνπ θαη Πξνυπνινγηζκνί, Οηθνλνκεηξηθά Πξφηππα. Μνπζεηνινγία,
Αηαρείξηζε πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, Βηζαγσγή ζηηο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο, Πεγέο
ζηε Μνπζεηνινγία, Εζηνξία ηεο Σέρλεο, Βηζαγσγή ζηηο Εζηνξηθέο πνπδέο, Ώπφ ηα
Κείκελα ζηα Βθζέκαηα, Βπηθνηλσληαθέο πνιηηηθέο ηνπ ζχγρξνλνπ κνπζείνπ,
Φεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ζηελ Μνπζεηνινγία, ρεδηαζκφο & Οξγάλσζε
εθζέζεσλ, ΐαζηθέο εηθαζηηθέο αξρέο, Μέζνδνη & ηερληθέο δηαηήξεζεο ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, Οξγάλσζε Πιεξνθνξίαο – Σεθκεξίσζε εθζεζηαθνχ
πιηθνχ, Μνπζεηνπαηδαγσγηθή, Ννκηθφ Καζεζηψο γηα ηνλ Πνιηηηζκφ, Πξνιεπηηθή
πληήξεζε αξραηνηήησλ & έξγσλ Σέρλεο, ρεδηαζκφο εθζέζεσλ, Αηνίθεζε κνπζείσλ
θαη πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ, Φεθηαθέο Βθαξκνγέο γηα ηελ Πξνβνιή Βθζεκάησλ,
πζηήκαηα Σεθκεξίσζεο κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ, Βπηθνηλσληαθέο πνιηηηθέο ηνπ
ζχγρξνλνπ κνπζείνπ, Σερλνινγία Τπεξκέζσλ, Οηθνλνκία ηεο Αηαρείξηζεο ησλ
Πνιηηηζκηθψλ Ώγαζψλ, Αεκηνπξγία & αλάπηπμε λέσλ κνπζείσλ, Βηθφλεο- Πεγέο
ηεθκεξίσζεο πνιηηηζκνχ, θ.ά.
Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ παξαθάησ
θαηεπζχλζεσλ: Αηνίθεζε Πνιηηηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο,
Μνπζεηνινγία, Βπηθνηλσλία Πνιηηηζηηθψλ Μνλάδσλ. Δ Μνπζεηνινγία είλαη κηα
επηζηήκε απαξαίηεηε γηα ηελ πξνψζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κνπζείσλ ηεο ρψξαο,
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη αλαδεηθλχεη ην
ξφιν ηεο ρψξαο καο ζηελ αλάπηπμε ησλ αμηψλ ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ. Δ
Μνπζεηνινγία αλαθέξεηαη σο κειέηε ηεο ηζηνξίαο, ζηελ ππνδνκή ησλ κνπζείσλ, ζηε
κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ έξεπλα, ζηε ζπληήξεζε, ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ κνπζείσλ θαη ζηελ ηαμηλφκεζε δηαθφξσλ
εθζεκάησλ. Δ Μνπζεηνγξαθία είλαη ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
Μνπζεηνινγία θαη θαιχπηεη ηηο κεζφδνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ιεηηνπξγίαο ησλ
Μνπζείσλ.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη Πηπρηνχρνη απαζρνινχληαη ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα, είηε
απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο, ζε φινπο
ηνπο ηνκείο αμηνπνίεζεο ηνπ Βπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ησλ Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ, ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε, ηελ αλάπηπμε, ηε δηαρείξηζε,
ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα Αηνίθεζεο Οηθνλνκίαο θαη
Βπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ. Οη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
πνπ απνθηνχλ ηνπο θαζηζηνχλ ηθαλνχο λα δηεθπεξαηψλνπλ ιεηηνπξγίεο
Βπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ, Αηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη
νξγαληζκψλ, δηνίθεζεο- αλάπηπμεο-βειηίσζεο θαη ρξήζεο Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ, Ώλάπηπμεο, Παξνρήο Τπεξεζηψλ, Ώλάιπζεο Οηθνλνκηθψλ Αεδνκέλσλ,
Βπνπηείαο θαη Βιέγρνπ, Βθαξκνζκέλεο Έξεπλαο, Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο.
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Ο Μνπζεηνιφγνο κεηαμχ ησλ άιισλ ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηα
κνπζεία, ζηε δεκηνπξγία εθζέζεσλ (π.ρ. εθζέζεηο κνπζείσλ θαη κνπζεηνινγηθέο
κειέηεο), ζηελ ππνζηήξημε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο αιιά θαη ζε θάζε ηη πνπ αθνξά
ηα κνπζεία ηεο ρψξαο.

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ, ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΚΑΗ
ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ
ΣΒΕ ΏΘΉΝΏ
ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 203

ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ
ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ
ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 209

ΛΑΗΚΖ &ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ
ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ
ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 107

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ

ΣΒΕ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ
ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ
ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ
ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
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ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ
Σα ηκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ ηελ
αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ
πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ινγηζηηθήο, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ
εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα εθπαίδεπζε / θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε σο ινγηζηψλ θνξνηερληθψλ, πνπ ζα
απαζρνιεζνχλ, είηε ζε επηρεηξήζεηο, είηε σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
1. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο &
Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. 71004 Ζξάθιεην.
web site: http://www.sdo.teicrete.gr
2. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο &
Οηθνλνκίαο. Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο.
ίλδνο 57400 Θεζζαινλίθε. web site: http://www.acc.teithe.gr/
3. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο &
Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο &
Θξάθεο. Ώγ. Λνπθάο 65404 Καβάια. web site: http://www.teikav.edu.gr/ad/
4. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο &
Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεινπνλλήζνπ. Ώληηθάιακνο
24100 Καιακάηα. web site : http://www.loxri.teikal.gr/
5. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο &
Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Κνίια,
50100 Κνδάλε. web site : http://af.teiwm.gr
6. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο &
Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. 41110. Λάξηζα.
web site : http://accounting.sdo.teilar.gr/
7. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο &
Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. 30200
Μεζνιφγγη. web site : http://www.logistiki.teimes.gr/
8. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο &
Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά. Πέηξνπ Ράιιε &
Θεβψλ 250, 12244 Ώηγάιεσ. web site : http://acc.teipir.gr/
9. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο &
Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Δπείξνπ. Πξέβεδα. web site :
http://logistikis.teiep.gr/

10. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο &
Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σέξκα
Μαγλεζίαο 62124 έξξεο. web site : http://accounting.teiser.gr/
11. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο &
Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. Υαιθίδα.
web site: http://www.teihal.gr/acc/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Γηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γεληθά Μαζεκαηηθά, Βηζαγσγή ζην Ώζηηθφ Αίθαην,
Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Βηζαγσγή ζηνπο Δ/Τ, Βπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,
Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, ηνηρεία Βκπνξηθνχ Αηθαίνπ, ηνηρεία Αηθαίνπ Βπξσπατθήο
Έλσζεο, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Ώξρέο Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ,
Γεληθέο Ώξρέο Μάξθεηηλγθ, Βξγαζηαθέο ρέζεηο, Ώξρέο Οηθνλνκηθήο, Εδησηηθή
Οηθνλνκηθή, Αεκφζηα Οηθνλνκηθή, Πξνγξακκαηηζκφο Αξάζεο Βπηρεηξήζεσλ, Υξήκα
– Πίζηε Σξάπεδεο, Υξεκαηνδφηεζε Βπηρεηξήζεσλ, Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο,
Αηεζλέο Βκπφξην, Αηεζλείο Οηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί, Γεληθή Λνγηζηηθή, Γεληθφ
Λνγηζηηθφ ρέδην, Λνγηζηηθή Βηαηξεηψλ, Λνγηζηηθή Κφζηνπο, Φνξνινγηθή
Λνγηζηηθή, Ώλάιπζε Εζνινγηζκψλ, Βξγαζηήξην Σξαπεδηθήο Λνγηζηηθήο, Λνγηζηηθέο
Βθαξκνγέο, Βιεγθηηθή, Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή, Ναπηηιηαθή Λνγηζηηθή,
Ξελνδνρεηαθή Λνγηζηηθή, Σξαπεδηθή Λνγηζηηθή, Υξεκαηννηθνλνκηθή Ώλάιπζε κε
Δ/Τ, Οξγάλσζε Λνγηζηεξίνπ, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6fcebbe363f546dcad6087ff40b90bac
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Πεινπνλλήζνπ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15)
 http://www.loxri.teikal.gr/
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Διιάδαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 201415)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/dba3cc97e6e4c4d65b2044ce41a3f1c4a
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Πεηξαηά (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2010-11)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d5b8f7c2f9aec496a99100a4b75aea656
Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Πηπρηνχρνπ Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7e9d54a505564d2f95e8152ed2831f0f

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Κξήηεο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α).
Λνγηζηηθή θαη Βιεγθηηθή β). Business Economics, Finance and Banking.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ
Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνίθεζε, Λνγηζηηθή θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ Λνγηζηηθήο, Βιεγθηηθήο θαη Αηεζλψλ πλαιιαγψλ.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Πεηξαηά πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α).
Αεκφζηα Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκηθή β). Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ γ) Λνγηζηηθή θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθή.
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηελ Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή θαη Αηνίθεζε.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ησλ ηκεκάησλ Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, κε βάζε ηηο
εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη – είηε ζε
ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο είηε απηνδχλακα – σο ζηειέρε Λνγηζηεξίσλ ζηνλ
ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. πγθεθξηκέλα δξαζηεξηνπνηνχληαη: σο βνεζνί αξρηθά
θαη αξγφηεξα σο ζηειέρε ησλ ινγηζηεξίσλ, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, αηνκηθά ή
σο κέιε εηαηξεηψλ, ζε ηήξεζε βηβιίσλ Ώ, ΐ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.ΐ.., σο ππεχζπλνη
ινγηζηέο-ζηξηεο ζε ινγηζηήξηα θαη σο πξντζηάκελνη ησλ ινγηζηεξίσλ, σο νηθνλνκηθνί
δηεπζπληέο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, σο επηρεηξεκαηίεο ή ζηειέρε ζε
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ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο, σο θαζεγεηέο εθαξκνγψλ ζηα Σ.Β.Ε., σο θαζεγεηέο ζηελ
Αεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.
Μπνξνχλ λα εξγαζηνχλ είηε ζε ινγηζηήξηα είηε ζε ηκήκαηα ή ρψξνπο πνπ έρνπλ
νξγαληθή ζρέζε κε ην ινγηζηήξην θαη αζρνινχληαη κε ζέκαηα φπσο: Σήξεζεο θαη
ελεκέξσζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ γηα ηα πνία απαηηνχληαη επηζηεκνληθέο αλαιχζεηο
ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ φπσο: βηβιίν ηακείνπ βηβιίν δηαθφξσλ πξάμεσλ βηβιίν
αγνξψλ, βηβιίν πσιήζεσλ βηβιίν παξαγσγήο θαη θνζηνινγίνπ θηι. Σήξεζεο
ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη πεξηνδηθά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ησλ Οηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη ζπλαθείο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο φπσο: βηβιίν
απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ θηι. χληαμε θαηαζηάζεσλ ή άιισλ εγγξάθσλ πνπ
πεξηέρνπλ αλάιπζε θαη ινγηζηηθή δηαηχπσζε νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ κε ινγηζηηθά
βηβιία ρξενγξάθσλ ή κεραλνγξαθεκέλσλ. Σήξεζε θαη έθδνζε ζηνηρείσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ινγηζηήξην ζαλ ζηνηρεία πξψηεο εγγξαθήο φπσο: ηηκνινγίσλ
δηπινηχπσλ εηζπξάμεσο θ.ι.π. Βλεκέξσζε θαξηειψλ. Καηαγξαθή πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ. Σήξεζε βηβιίσλ ζηνηρείσλ θνζηνινγίνπ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ απνζήθεο.
Μηζζνδνζία. Σήξεζε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ θαη βηβιίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Καηεχζπλζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο
ηνπ φινπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Καηεχζπλζε θαη
παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλαθή κε ην ινγηζηήξην ηκήκαηα, φπσο:
θνζηνιφγεζεο, αγνξψλ. Πξνκεζεηψλ θιπ.

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ
ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ
ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ
ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΣΒΕ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 215
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ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΝΓΤΖ
ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 239

ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΟΤ
ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ
ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 240

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΛΗΔΗΑ – ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ
ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 241

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ
ΣΒΕ ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ
ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 243

ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ
ΣΒΕ ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 109

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΔ
ΣΒΕ ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ
ΐιέπε 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 253

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ
ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ βιέπε…
ΐιέπε 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν ζει. 110
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ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΜΔΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΣΒΕ ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ
ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ Φεθηαθψλ Μέζσλ θαη Βπηθνηλσλίαο
θαιχπηνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Βπηθνηλσλίαο κε εμεηδίθεπζε ζηα Φεθηαθά
Μέζα κε εθαξκνγή ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ
ηνκέα. ηφρνο είλαη ε επηζηεκνληθή ζεψξεζε ηνπ πεδίνπ ησλ Αεκνζίσλ ρέζεσλ θαη
ηνπ ζπλνιηθνχ Βπηθνηλσληαθνχ γίγλεζζαη, κε δεηνχκελν κηα ζθαηξηθή θαη θξηηηθή
γλψζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ Κνηλσλία θαη ηνλ Πνιηηηζκφ.
1. Σκήκα Φεθηαθψλ Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο. ρνιή Σερλνινγηθψλ
Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ενλίσλ Νήζσλ. Λεσθφξνο
Ώληψλε Σξίηζε Αξγνζηφιη – Κεθαιιελία. web site: http://www.dmc.teiion.gr/
2. Σκήκα Φεθηαθψλ Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο. ρνιή Σερλνινγηθψλ
Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Φνχξθα
Καζηνξηάο. web site: http://kastoria.teikoz.gr/pr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Γηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώξρέο Οηθνλνκηθήο, Πνζνηηθέο Μέζνδνη, Βηζαγσγή ζηνπο
Δ/Τ, Ώξρέο Βπηθνηλσλίαο, Ώξρέο Αηθαίνπ, Ώξρέο Μάλαηδκελη, Ώξρέο Μάξθεηηλγθ,
Υξήζε Βμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία, Βζσηεξηθέο
Βπηθνηλσλίεο, Σερληθέο εξσηεκαηνινγίνπ θαη πλέληεπμεο, Κνηλσληθή Φπρνινγία,
Αεκφζηεο ρέζεηο, Πνιηηηθή Βπηθνηλσλία, Εζηνξία Βπξσπατθνχ Πνιηηηζκνχ,
Αηαθήκηζε, Οηθνλνκηθή ηεο Βπηθνηλσλίαο, Αηεζλείο Βπηθνηλσλίεο, Μάξθεηηλγθ
ΜΜΒ, Κνηλή γλψκε, Κνπιηνχξα θαη Βπηθνηλσλία, Θεζκνί θαη Αξάζεηο ηεο Β.Β,
ηξαηεγηθέο Αεκνζίσλ ρέζεσλ, Αηεζλείο ρέζεηο, Τπεξεζληθνί Οξγαληζκνί,
Πνιηηηθφ Μάξθεηηλγθ, Γπλαίθεο θαη πνιηηηθή, Αεκνζηφηεηα θαη ΜΜΒ, ΝνκνζεζίαΝνκνινγία ΜΜΒ, Αεκνζθνπήζεηο, Αηαρείξηζε Βπηθνηλσληαθψλ θξίζεσλ,
Βθαξκνζκέλεο Αεκφζηεο ρέζεηο, χγρξνλεο Σερλνινγίεο ζηηο Βπηθνηλσλίεο, Θεζκφο
Υνξεγηψλ, Αηαπνιηηηζκηθέο Βπηθνηλσλίεο, Βπηθνηλσληαθή Πνιηηηθή, Βπηθνηλσληαθφο
Πξνγξακκαηηζκφο, Οινθιεξσκέλε Αεκηνπξγία Πνιπκέζσλ, ΜΜΒ θαη Βιιεληθή
θνηλσλία, Οινθιεξσκέλε Βπηθνηλσλία Αεκ. ρέζεσλ, Αεκφζηεο ρέζεηο ζηνλ
Σνπξηζκφ, Υξεκαηννηθνλνκηθέο Αεκ. ρέζεηο, θ.ά.
Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ επηδηψθνπλ ηελ πξναγσγή ηεο θαηαλφεζεο ηεο εκβέιεηαο
ησλ πξαθηηθψλ ησλ Αεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ησλ Βπηθνηλσληαθψλ κεζφδσλ ζην
θνηλσληθφ, αηζζεηηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ καο, ζε φιεο ηηο κνξθέο
πνπ απηέο αλαπηχζζνληαη, δειαδή απφ ηελ νκηιία έσο ηα ειεθηξνληθά κέζα θαη απφ
ηνλ γξαπηφ ιφγν έσο ην δηαδίθηπν. Οη επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο πνπ
παξέρνληαη απνζθνπνχλ ζην λα παξέρνπλ ζηνπο απνθνίηνπο: Γλψζε ησλ
επηθνηλσληαθψλ κεζφδσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ επηδξάζεψλ ηνπο θαη εμνηθείσζε κε ηηο
λέεο ζρεηηθέο ηερλνινγίεο. Εθαλφηεηα ζηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ, ζηε
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ζηε ζχλζεζε ηδεψλ, κε δεηνχκελν ηελ δπλαηφηεηα
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πινπνίεζεο επηθνηλσληαθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Σηο απαηηνχκελεο νηθνλνκηθέο
γλψζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αζρνινχληαη κε ηελ δηαθήκηζε θαη
ην κάξθεηηλγθ εηαηξεηψλ. Εθαλφηεηα θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ θάζε είδνπο
εθαξκνζκέλσλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Σελ
απαηηνχκελε γηα ην επξχ αληηθείκελν ελαζρνιήζεψο ηνπο, πνιηηηζηηθή, θηινζνθηθή
θαη ςπρνινγηθή παηδεία. Βπηθνηλσληαθή επάξθεηα ζην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν.
Ζιεθηξνληθφο Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (αθαδ. έηνο
2015-16)
 http://kastoria.teikoz.gr/dmc/wrap.php?url=kastoria.teikoz.gr/dmc/contents/stu
dies/odigos.htm

ΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Απηηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηηο Αεκφζηεο ρέζεηο θαη Μάξθεηηλγθ κε Νέεο Σερλνινγίεο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ κπνξνχλ λα βξνπλ απαζρφιεζε σο: ζηειέρε
Αεκνζίσλ ρέζεσλ ζε γξαθεία ή ηκήκαηα Αεκνζίσλ ρέζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη
νξγαληζκψλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ζηειέρε ζε ηκήκαηα Μάξθεηηλγθ,
Πσιήζεσλ θαη Αηαθήκηζεο επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο θαη θπξίσο ηνπ
ηξηηνγελνχο ηνκέα. Εδηαίηεξα ε απνξξφθεζε ηνπο κπνξεί λα γίλεη ζηνπο θιάδνπο ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ νξγαληζκψλ
ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο, ζηειέρε εηαηξεηψλ Αεκνζίσλ
ρέζεσλ, δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ, εηαηξεηψλ Έξεπλαο Ώγνξάο, εηαηξεηψλ
δεκνζθνπήζεσλ θαη εηαηξεηψλ πιεξνθνξηθήο πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ δεκηνπξγία
ηζηνζειίδσλ, ζηειέρε εηδεζενγξαθηθψλ νξγαληζκψλ, νξγαληζκψλ ηεο Αεκφζηαο
Αηνίθεζεο, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ θαη ελ γέλεη
ηδξπκάησλ πνπ πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηηο ηέρλεο, ζηειέρε
πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ήδε κηα δηεζλή παξνπζία ή βξίζθνληαη ζην
ζηάδην ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
Βπίζεο νη πηπρηνχρνη ησλ Αεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Βπηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα
αλειηρζνχλ θαη λα δηαπξέςνπλ σο: δηεπζπληηθά ζηειέρε ηκήκαηνο Αεκνζίσλ
ρέζεσλ, Αηαθήκηζεο, Μάξθεηηλγθ, δηεπζπληέο εηαηξεηψλ Αεκνζίσλ ρέζεσλ,
δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θηιαλζξσπηθψλ θαη
άιισλ ηδξπκάησλ, ζχκβνπινη Αεκνζίσλ ρέζεσλ ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο
θαη ζχκβνπινη επηθνηλσλίαο ζε ππνπξγεία, νξγαληζκνχο, πνιηηηθά θφκκαηα, πνιηηηθέο
πξνζσπηθφηεηεο.

ΑΝΧΣΔΡΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΡΖΣΖ
ΑΝΧΣΔΡΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΟΓΟΤ
ΐιέπε ρνιέο κε Εδηαηηεξφηεηεο ζει. 402
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ΥΟΛΔ ΜΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ

ΏΝΧΣΏΣΒ ΒΚΚΛΔΕΏΣΕΚΒ ΏΚΏΑΔΜΕΒ
ΥΟΛΒ ΏΣΤΝΟΜΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ
ΥΟΛΒ ΠΤΡΟΐΒΣΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ ΥΟΛΒ
ΏΝΧΣΒΡΒ ΥΟΛΒ ΣΟΤΡΕΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ &ΦΑΛΣΗΚΖ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΧΝ
ΚΔΗΜΖΛΗΧΝ
ΏΝΧΣΏΣΔ ΒΚΚΛΔΕΏΣΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ
ΠΏΣΡΕΏΡΥΕΚΔ ΏΝΧΣΏΣΔ ΒΚΚΛΔΕΏΣΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ ΚΡΔΣΔ
ΏΝΧΣΏΣΔ ΒΚΚΛΔΕΏΣΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΏΝΧΣΏΣΔ ΒΚΚΛΔΕΏΣΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ ΏΘΔΝΏ
θνπφο ηεο Βθθιεζηαζηηθήο Βθπαίδεπζεο είλαη ε αλάδεημε θαη θαηάξηηζε Κιεξηθψλ
θαη Λατθψλ ηειερψλ ηεο Οξζφδνμεο Βθθιεζίαο ζηελ Βιιάδα, πςεινχ κνξθσηηθνχ
επηπέδνπ α) λα θαηαζηήζνπλ ηνπο θνηηεηέο ηνπο θνηλσλνχο ησλ αμηψλ ηεο Οξζφδνμεο
Πίζηεο θαη ηνπ Υξηζηηαληζκνχ β) λα παξάζρνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο ηελ θαηάιιειε
αγσγή θαη ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο, κέζσ ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο, ζε
αλψηαην κνξθσηηθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν γ) λα πξνβάιινπλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο
ηζηνξηθέο πεγέο ηεο Οξζφδνμεο Πίζηεο θαη Παξάδνζεο, ηα κλεκεία θαη θεηκήιηα ηεο
Οξζνδνμίαο θαη γεληθά ηνπο ζεζαπξνχο ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Βθθιεζίαο ηεο Βιιάδνο θαη ηεο απαληαρνχ
Οξζνδνμίαο, κε ζθνπφ λα ππεξεηήζνπλ ηελ Οξζφδνμε Βθθιεζία δ) λα αλαπηχμνπλ
ζηνπο θνηηεηέο ηνπο πλεχκα ελφηεηαο, αγάπεο, ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν απηνί κε ηε
ζεηξά ηνπο ζα κεηαιακπαδεχζνπλ ζηνπο πηζηνχο ηεο Οξζνδνμίαο θαη ζε θάζε άηνκν
ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ηεο Οξζφδνμεο Βθθιεζίαο ζηελ Βιιάδα, κε βαζηθφ ζηφρν
ηελ εηξεληθή θαη αξκνληθή ζπκβίσζε ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη νηθνπκεληθφ επίπεδν.
1. Πξφγξακκα Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη Φαιηηθήο - Πξφγξακκα
Ηεξαηηθψλ πνπδψλ. Ώλσηάηε Βθθιεζηαζηηθή Ώθαδεκία ΐέιιαο Εσαλλίλσλ.
Ε. Μνλή – ρνιή ΐειιάο. 45001 Εσάλληλα. web site: http://www.aeavellas.gr
2. Πξφγξακκα Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη Φαιηηθήο - Πξφγξακκα
Ηεξαηηθψλ πνπδψλ. Παηξηαξρηθή Ώλσηάηε Βθθιεζηαζηηθή Ώθαδεκία
Δξαθιείνπ Κξήηεο. Ώιθηβηάδνπ 10, 71307, Δξάθιεην. web site:
http://www.aeahk.gr/

3. Πξφγξακκα Ηεξαηηθψλ πνπδψλ
Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο
Δθθιεζηαζηηθψλ Κεηκειίσλ Ώλσηάηε Βθθιεζηαζηηθή Ώθαδεκία Ώζήλαο.
Υξπζαιιίδνο 38 θαη Θεκηζηνθιένπο, 14561 Νέα Κεθηζηά. web site:
http://www.aeaa.gr/

4. Πξφγξακκα Ηεξαηηθψλ πνπδψλ - Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο Δθθιεζηαζηηθψλ
Κεηκειίσλ Ώλσηάηε Βθθιεζηαζηηθή Ώθαδεκία Θεζζαινλίθεο. Πιαζηήξα 65,
54250 Θεζζαινλίθε. web site: Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία

ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
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Γηα ηα Πξνγξάκκαηα Εεξαηηθψλ πνπδψλ θαη Βθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη
Φαιηηθήο ε πξφζβαζε γίλεηαη απφ ην 1ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν.
Βλψ γηα ην Πξφγξακκα Βθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη Φαιηηθήο ε πξφζβαζε γίλεηαη
απφ ην 2ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα:
Πξφγξακκα Ηεξαηηθψλ πνπδψλ: Βηζαγσγή ζηελ Π.Α., Βηζαγσγή ζηελ Κ.Α. ,
Βηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία, Ώξραία Βιιεληθά, ΐπδαληηλή Βθθιεζηαζηηθή Μνπζηθή,
Θξεζθεπηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο ΠΑ, Καλνληθφ Αίθαην, Βηζαγσγή ζηελ
Φηινζνθία, Υξηζηηαληθή Ώξραηνινγία, Υνξσδηαθέο αζθήζεηο, Λαηηληθά, Καηερεηηθή,
Ώγγιηθά, ΐπδαληηλή Εζηνξία, Δ πιεξνθνξηθή ζηελ Πνηκαληηθή πξάμε, Υξηζηηαληθή
Παιαηνγξαθία, Δ Παιαηά Αηαζήθε ζηα βηβιία ηεο Καηλήο Αηαζήθεο, Βηζαγσγή ζηελ
ρεηξφγξαθε ιεηηνπξγηθή παξάδνζε, Βθθιεζηαζηηθή Εζηνξία ηεο Βιιάδνο, ΐπδαληηλή
Φηινζνθία, Εζηνξία ηεο Ώξραίαο Βιιεληθήο Φηινζνθίαο, Βνξηνινγία, χγρξνλα
Φπρνινγηθά ξεχκαηα, Βξκελεία Παιαηάο Αηαζήθεο, Βξκελεία Παηεξηθψλ θεηκέλσλ,
ΐηβιηθή Ώξραηνινγία, Ώγηνινγία, Απηηθή Θενινγία, Εεξαπνζηνιηθή, Λεηηνπξγηθή,
Βθθιεζηνινγία, Ώηζζεηηθή – Οξζφδνμε Υξηζηηαληθή ηέρλε, Βλνξηαθή δηνίθεζε θαη
νξγάλσζε Βθθιεζηψλ, Βθθιεζηαζηηθφ δίθαην, Φπρνινγία ηνπ δηαιφγνπ, Δ εζληθή θαη
θνηλσληθή πξνζθνξά ηεο Βθθιεζίαο, Βθθιεζηαζηηθή επηθνηλσληνινγία, θ.ά.
Πξφγξακκα Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη Φαιηηθήο: Ώξραία Βιιεληθά,
Υξηζηηαληθή Γξακκαηεία, Βηζαγσγή ζηε ΐπδαληηλή Μνπζηθνινγία, Βηζαγσγή ζηε
ΐπδαληηλή Τκλνινγία: ςαικφο, ππφςαικα, αληίθσλν, Σν Βηξκνιφγην: Οη
πνιχζηξνθνη Καλφλεο (Βηξκνινγηθφ Γέλνο), Βηξκνιφγην - Πξνινγάξην, ην ζχληνκν
κέινο, Ξέλε Γιψζζα, Ώλαιπηηθή ΐπδαληηλή εκεηνγξαθία, Οξζνθσλία- Φσλεηηθή,
Σν Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη νη Παηξηαξρηθέο Μνπζηθέο ρνιέο, Βξκελεία
Λεηηνπξγηθψλ Πεξηθνπψλ Καηλήο Αηαζήθεο, Θενινγηθή θαη Κνζκνινγηθή Βξκελεία
ηεο Γέλεζεο θαη Βξκελεία, Λεηηνπξγηθψλ Πεξηθνπψλ Παιαηάο Αηαζήθεο, Βηζαγσγηθή
Ώλάγλσζε ηεο Πξνζεσξίαο ηεο Παπαδηθήο ή Φαιηηθήο Σέρλεο, Βηζαγσγή ζηελ
Βζλνκνπζηθνινγία: Δ Βιιεληθή Αεκνηηθή Μνπζηθή, Ώξραία Βιιεληθή θαη
ΐπδαληηλή Μνπζηθή, Εζηνξία Υξηζηηαληθήο Λαηξείαο, Εζηνξία ηεο ΐπδαληηλήο θαη
Μεηαβπδαληηλήο Φαιηηθήο Σέρλεο, ΐπδαληηλή εκεηνγξαθία θαη Παιαηνγξαθία:
Γέλεζε- Βμέιημε- Βμήγεζε, Βθθιεζηαζηηθή θαη Αεκνηηθή Μνπζηθή ησλ ΐαιθαλίσλ,
Οξγαλνινγία-Οξγαλνρξεζία: Έγρνξδα ξγαλα : (Σακπνπξάο, Καλνλάθη, Οχηη,
Λανχην), Βηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή, Βηζαγσγή ζηε Απηηθή Μνπζηθνινγία,
Θεσξία θαη νιθέδ ηεο Βπξσπατθήο Μνπζηθήο, ηεξηαλή θαη Νεζησηηθή κνπζηθή
παξάδνζε, Δ βπδαληηλή θνζκηθή θαη ε λεψηεξε αζηηθή κνπζηθή, ΜεινπνηίαΜνξθνινγία ηεο ΐπδαληηλήο Μνπζηθήο, Πνιίηηθε, Θξαθηψηηθε θαη Μηθξαζηαηηθή
κνπζηθή παξάδνζε, Ώγηνινγία, Τκλνινγία θαη Τκλνγξαθία, Σειεηνπξγηθή, Δ
αηζζεηηθή ηεο Οξζφδνμεο Υξηζηηαληθήο Σέρλεο, Όκλνη ηνπ Ώθαζίζηνπ Όκλνπ θαη
ηνπ Σξησδίνπ, Όκλνη Μ. Ββδνκάδνο, Σα Γέλε θαη ηα είδε ηεο ΐπδαληηλήο Φαιηηθήο
Μνπζηθήο, Βξκελεία Λαηξεπηηθψλ θαη Τκλνινγηθψλ Κεηκέλσλ, ΤθνινγίαΏηζζεηηθή: Έθθξαζε ηνπ ΐπδαληηλνχ Μέινπο, θ.ά.
Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο Δθθιεζηαζηηθψλ Κεηκειίσλ: Βηζαγσγή ζηελ Π.Α.,
Βηζαγσγή ζηελ K.Α., Ώξραία Βιιεληθά, ΐπδαληηλή Εζηνξία, Εζηνξία ηεο
Υξηζηηαληθήο Σέρλεο, Ώγγιηθά, Βθθιεζηαζηηθή Ώξρηηεθηνληθή ΐπδαληηλήο θαη
Μεηαβπδαληηλήο Πεξηφδνπ, Εζηνξία ηεο Σέρλεο ηεο Αχζεσο, Βηζαγσγή ζηελ
Βπηζηήκε δηαρείξηζεο- ζπληήξεζεο θεηκειίσλ, Υξηζηηαληθή Ώξραηνινγία, Βπηζηήκε
θαη Σερλνινγία πιηθψλ θαηαζθεπήο, Βιεχζεξν ρέδην, Ώλαιπηηθή Υεκεία,
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Πιεξνθνξηθή, Πεξηβαιινληηθέο πξνυπνζέζεηο δηαηήξεζεο θεηκειίσλ, Κεξακεηθή,
Οξζνδνμία θαη Πνιηηηζκφο, Εζηνξία Υξηζηηαληθήο Λαηξείαο, Βιεχζεξν ρέδην –
Γσγξαθηθή – ΐπδαληηλή Ώγηνγξαθία, Βθηηκεηηθή θεηκειίσλ θαη επηρεηξεζηαθφο
ζρεδηαζκφο, ρέδην ζηνλ Δ/Τ, ηνηρεία Μνπζεηνινγίαο, Ώλαζθαθέο θαη επξήκαηα,
ΐπδαληηλά Ννκίζκαηα – Κηεξίζκαηα, Σέρλε, Βπηζηήκε θαη Πνιηηηζκφο ζηελ
Οξζφδνμε
Παξάδνζε,
Βηζαγσγή
ζηελ
Πιεξνθνξηθή,
Βθθιεζηαζηηθή
ΏξγπξνρξπζνρνΎα,
ηνηρεία
Φπζηθήο,
Βθθιεζηαζηηθή
Υξπζνθεληεηηθή,
Βθθιεζηνινγία θαη εζηθή ηεο απνθαηάζηαζεο Κεηκειίσλ, Υεκεία πληήξεζεο
Κεηκειίσλ, Εεξέο Ώθνινπζίεο, Δ ηέρλε ηνπ Μσζατθνχ – Φεθηδσηνχ, Δ Θενινγία ηεο
Βηθφλαο, Μέζνδνη Ώπνηχπσζεο θαη Σεθκεξίσζεο Κεηκειίσλ, Φπζηθνρεκηθέο
Μέζνδνη Αηάγλσζεο Βθθιεζηαζηηθψλ Κεηκειίσλ, Βλφξγαλε Ώλάιπζε, Ώπνηχπσζε,
Σερληθφ ρέδην, πληήξεζε Ξπινγιχπησλ Κεηκειίσλ, ηνηρεία ΐηνινγίαο θαη Ώξρέο
ΐηνδηάβξσζεο, Αηάγλσζε – Εζηνξηθή αμηνιφγεζε θαη ζπληήξεζε έξγσλ ηέρλεο,
Αηαρείξηζε αξρεηαθνχ πιηθνχ, πληήξεζε βηβιίσλ – θσδίθσλ – εγγξάθσλ,
πληήξεζε Φεθηδσηψλ, Γηαιηνχ, Vitro, πληήξεζε Τθαζκάησλ – Ώκθίσλ,
πληήξεζε Λαηξεπηηθψλ Μεηαιιηθψλ Ώληηθεηκέλσλ, πληήξεζε γιππηψλ θαη
καξκάξηλσλ κλεκείσλ, πληήξεζε Ώγηνγξαθίαο, θ.ά.
Γηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Ώλψηαησλ Βθθιεζηαζηηθψλ Ώθαδεκηψλ νη
ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα είλαη κφλν ρξηζηηαλνί
νξζφδνμνη. Βηδηθά δε ζηα Πξνγξάκκαηα Εεξαηηθψλ πνπδψλ δεθηνί γίλνληαη κφλν άξξελεο
ππνςήθηνη.

ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλεηαη ηξίσξν ηεξψλ αθνινπζηψλ
ππνρξεσηηθήο παξαθνινχζεζεο. Καη‟ απηέο ηεινχληαη ππνδεηγκαηηθά ππφ
θξνληηζηεξηαθή κνξθή φιεο νη ππάξρνπζεο ελ ρξήζεη θαη κε ηεξέο αθνινπζίεο θαη
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινπζήζεσο ηεξψλ αθνινπζηψλ (ιεηηνπξγηψλ) θαη
άιισλ Υξηζηηαληθψλ Οκνινγηψλ. ηα πιαίζηα εθηειέζεσο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ πεξηιακβάλνληαη επηζθέςεηο ζε ρψξνπο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ
δηδαζθνκέλσλ (π. ρ. Άγην ξνο – Μεηέσξα – άιιεο Μνλέο – Άγηνη Σφπνη – Μηθξά
Ώζία – ΐπδαληηλνί θαη ζχγρξνλνη λανί – Μνπζεία)
Παξνπζίαζε Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Θεζζαινλίθεο 2013 (πεγή:
EMPLOY ΤΜΐΟΤΛΟΕ ΣΏΑΕΟΑΡΟΜΕΏ).
 https://www.youtube.com/watch?v=8rYXxN3IrVI
πλνπηηθή παξνπζίαζε: έμη ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο Ώλσηάηεο Βθθιεζηαζηηθήο
Ώθαδεκίαο Δξαθιείνπ Κξήηεο 2007 -2013
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d0cc7841ddac64b84ac51ec9c54b175e4

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
χκθσλα κε ην Νφκν 3423, άξζξν 17 παξ. 3 θαη 4 (ΦΒΚ 14 η. Ώ΄/03.02.2006): Οη
πηπρηνχρνη ησλ Ώλσηάησλ Βθθιεζηαζηηθψλ Ώθαδεκηψλ, ρεηξνηνλνχκελνη,
θαηαηάζζνληαη ζηελ Ώ΄ κηζζνινγηθή θαηεγνξία Βθεκεξίσλ θαη εμειίζζνληαη ζηα
κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηεο θαηεγνξίαο ΠΒ. Βηδηθά νη θάηνρνη πηπρίνπ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Εεξαηηθψλ πνπδψλ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηνλ θαηάινγν ησλ πξνο
Ώξρηεξαηεία εθιφγηκσλ. Σν πηπρίν ησλ Ώλσηάησλ Βθθιεζηαζηηθψλ Ώθαδεκηψλ δελ
παξέρεη δηθαίσκα δηνξηζκνχ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Αεπηεξνβάζκηα Αεκφζηα
Βθπαίδεπζε. Οη απφθνηηνη ησλ Ώλσηάησλ Βθθιεζηαζηηθψλ Ώθαδεκηψλ
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πξνζιακβάλνληαη απνθιεηζηηθψο ζηηο ππεξεζίεο ηεο Οξζφδνμεο Βθθιεζίαο ζηελ
Βιιάδα.

ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ
ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ
ΏΣΤΝΟΜΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ
Δ ρνιή Ώμησκαηηθψλ έρεη σο απνζηνιή ηελ εθπαίδεπζε ησλ Ανθίκσλ
Τπαζηπλφκσλ. Δ εθπαίδεπζε απνβιέπεη ζηελ άξηηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ
εθπαηδεπφκελσλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί αμησκαηηθνί ηεο Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο.
Δ ρνιή Ώμησκαηηθψλ είλαη Ώλψηαην Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (ΏΒΕ) θαη ηζφηηκε κε ηηο
αληίζηνηρεο Παξαγσγηθέο ρνιέο ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ.
Δ ρνιή Ώζηπθπιάθσλ έρεη σο απνζηνιή ηελ εθπαίδεπζε ησλ Ανθίκσλ
Ώζηπθπιάθσλ θαη απνβιέπεη ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπο, ψζηε λα
θαηαζηνχλ ηθαλνί αζηπλνκηθνί θαη αλαθξηηηθνί ππάιιεινη. Βίλαη ηζφηηκε κε ηα
Ώλψηαηα Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα (Σ.Β.Ε.).
1. ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Ώζηπλνκηθή Ώθαδεκία. Έδξα:
έδξα ηεο ζηηο Ώραξλέο Ώηηηθήο.
2. ρνιή Αζηπθπιάθσλ. Ώζηπλνκηθή Ώθαδεκία. Έδξα ην 7ν ρικ. Βζληθήο νδνχ
Κνκνηελήο – Ξάλζεο. Σκήκαηα Ανθίκσλ Ώζηπθπιάθσλ ιεηηνπξγνχλ επίζεο:
ζηα Γξεβελά, ζην Αηδπκφηεηρν, ζηελ Καξδίηζα, ζηελ Κνκνηελή, ζηε Νάνπζα,
ζηελ Ξάλζε, ζην Ρέζπκλν θαη ζηε εηεία. web site: http://www.astynomia.gr/

ΠΟΤΓΔ:
Δ δηάξθεηα θνίηεζεο ζηε ζρνιή Ώμησκαηηθψλ είλαη 8 εμάκελα, ελψ ζηηο ζρνιή
αζηπθπιάθσλ είλαη 5 εμάκελα.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα:
ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο: ηνηρεία Πνηληθνχ Αηθαίνπ, ηνηρεία
Πνηληθήο Αηθνλνκίαο, Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ηνπ Αηθαίνπ, ηνηρεία
Βγθιεκαηνινγίαο, ηνηρεία Ώλαθξηηηθήο, ηνηρεία Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο,
Ώπηνάκπλα, σκαηηθή Ώγσγή – Ώζιεηηζκφο, πληαγκαηηθφ Αίθαην, Βηζαγσγή ζηελ
Κνηλσληνινγία, Βηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία, Ξέλε Γιψζζα, Πιεξνθνξηθή, Αηθαζηηθή
Φπρνινγία, Αηνηθεηηθφ Αίθαην, Ώζηηθφ Αίθαην, Κνηλσληθφο Έιεγρνο ηνπ Βγθιήκαηνο,
Ώλαθξηηηθή, Αεκφζην Αηεζλέο Αίθαην, Βηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Οηθνλνκία, ηνηρεία
Βκπνξηθνχ Αηθαίνπ, Αηθαηψκαηα ηνπ Ώλζξψπνπ, Ο Κνηλσληθφο Ρφινο ησλ σκάησλ
Ώζθαιείαο, Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία, Βγθιεκαηνινγηθή Θεσξία – Βκπεηξηθή
Βγθιεκαηνινγία, Βπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Αίθαην, Βξγαηηθφ Αίθαην, Εαηξνδηθαζηηθή,
σθξνληζηηθή, Οξγάλσζε – Αηνίθεζε – Δγεζία, Πιεξνθνξηθή & Μάλαηδκελη, θ.ά.
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ρνιή Αζηπθπιάθσλ: Πνηληθφ Αίθαην, Πνηληθή Αηθνλνκία, πληαγκαηηθφ Αίθαην –
Ώλζξψπηλα Αηθαηψκαηα, Ώζηηθφ Αίθαην, Αηνηθεηηθφ Αίθαην, ηνηρεία Βξγαηηθνχ
Αηθαίνπ, Ώλαθξηηηθή, Βπηζηεκνληθή Ώζηπλνκία, Πξαθηηθή Βθαξκνγή Πνηληθψλ
Τπνζέζεσλ, Ώπηνάκπλα – Ώπηνπξνζηαζία, Οπινηερληθή – θνπνβνιή, σκαηηθή
Ώγσγή – Ώζιεηηζκφο, Βγθιεκαηνινγία, Ναξθσηηθά, Κνηλσληθή – Αηθαζηηθή
Φπρνινγία, Αεκφζηεο ρέζεηο, ηνηρεία σθξνληζηηθήο, Ξέλε Γιψζζα,
Πιεξνθνξηθή, θ.ά.
Οδεγφο ζπνπδψλ Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο (έθδνζε 2007)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d479b60809a174f53bda46ea4a47cca62
Κάζε ρξφλν εθδίδεηαη πξνθήξπμε εηζαγσγήο λέσλ ζπνπδαζηψλ ζηηο αζηπλνκηθέο
ζρνιέο, πνπ θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζηηο ρνιέο ησλ Ώμησκαηηθψλ θαη ζηηο
ρνιέο Ώζηπθπιάθσλ. Άξα πξέπεη λα ηελ πξνκεζεπηείηε θαη λα ηελ κειεηήζεηε
πξνζεθηηθά πξηλ ππνβάιεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζαο ζην νηθείν αζηπλνκηθφ ηκήκα
πνπ αλήθεηε (θαη επηπιένλ λα δειψζεηε αζηπλνκηθέο ζρνιέο ζην κεραλνγξαθηθφ
δειηίν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ. Γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο
αζηπλνκηθέο ζρνιέο απαηηνχληαη επηπιένλ πξνθαηαξηηθέο εμεηάζεηο (ςπρνηερληθέο,
πγεηνλνκηθέο, θαη αζιεηηθέο) νη νπνίεο δηεμάγνληαη ζπλήζσο κεηά ην ηέινο ησλ
παλειιαδηθψλ θαη ελδνζρνιηθψλ εμεηάζεσλ. ζνη είλαη ηαπηφρξνλα θαη ππνςήθηνη
ζε ζηξαηησηηθέο ζρνιέο (ψκαηα) κπνξνχλ λα ππνζηνχλ ηηο πξνθαηαξηηθέο εμεηάζεηο
ζηελ ζηξαηησηηθή ζρνιή ή ην ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν θαη λα είλαη ηθαλνί θαη γηα ηηο
ζρνιέο αζηπλνκίαο.
Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ ζηηο ρνιέο Αμησκαηηθψλ θαη
Αζηπθπιάθσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (έθδνζε 19.05.2015)



http://myfiles.sch.gr/server/get/de286dcfd5cf449279ac6065042e2942a

Πξφζβαζε ζηηο ζρνιέο ηηο Ώζηπλνκηθήο Ώθαδεκίαο απφ ην 1, 2 θαη 5 Βπηζηεκνληθφ Πεδίν.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Δ ΐαζηθή Βθπαίδεπζε θαηαηαζζφκελσλ ζηηο Ώζηπλνκηθέο ρνιέο, ζηελ νπνία
ππνβάιινληαη νη πξσηνεηείο δφθηκνη αζηπθχιαθεο θαη δφθηκνη ππαζηπλφκνη κε ηελ
παξνπζίαζε ηνπο ζηε ρνιή, δηαθξίλεηαη ζε θχξηα θαη πεξηνδηθή, κε ζηφρν ηελ
πξνζαξκνγή ηνπο ζην λέν πεξηβάιινλ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα βαζηθά ζέκαηα ηεο
αζηπλνκηθήο εθπαίδεπζεο.
Οη Αφθηκνη Τπαζηπλφκνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδηψηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θνίηεζεο ηνπο, ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο ηνπ κε εθπιεξψζαληνο ηηο ζηξαηησηηθέο
ππνρξεψζεηο Ώζηπθχιαθα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο νη δφθηκνη
Τπαζηπλφκνη θαη Ώζηπθχιαθεο ζα ζηηίδνληαη θαη ζα δηαλπθηεξεχνπλ ζηα νηθήκαηα
ηεο ρνιήο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαηαγέο ηεο
Τπεξεζίαο.
Δ θαηαλνκή ησλ επηηπρφλησλ ζηα ηκήκαηα ηεο ρνιήο Ώζηπθπιάθσλ, γίλεηαη κε
βάζε ηε ζεηξά πξνηίκεζεο γηα θάζε έλα απ‟ απηά, πνπ δειψλεηαη κεηά ηελ επηινγή

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 382

ηνπο, ζηε Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο ηνπ Ώξρεγείνπ ηεο Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπο.
Καη‟ εμαίξεζε, θαη ζε πνζνζηφ κέρξη 80% ησλ ζέζεσλ θάζε Σκήκαηνο, θαηαλέκνληαη
ζην Σκήκα ηεο πξνηίκεζήο ηνπο νη Αφθηκνη Ώζηπθχιαθεο πνπ θαηά ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο είλαη ηέθλα πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ κε ηξία ηνπιάρηζηνλ δψληα
ηέθλα ή ηέθλα ζπκάησλ ηξνκνθξαηίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1897/1990
(ΦΒΚ Ώ΄-120) ή ηέθλα ζπκάησλ απφ βίαην ζπκβάλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1977/1991
(ΦΒΚ Ώ΄-185) ή έρνπλ αδειθφ Αφθηκν Ώζηπθχιαθα.
ζνη ζα θαηαηαγνχλ ζηηο ρνιέο Ώζηπθπιάθσλ θαη Ώμησκαηηθψλ θαη δελ έρνπλ
εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ζα ππνβιεζνχλ ζηε βαζηθή
ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε λενζπιιέθησλ είηε ζε Κέληξα Βθπαίδεπζεο ησλ Βλφπισλ
Απλάκεσλ είηε ζηηο ρνιέο ηεο Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
νπνίαο ζα δψζνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν φξθν θαη ν ρξφλνο ππεξεζίαο ζηελ Βιιεληθή
Ώζηπλνκία ζεσξείηαη ρξφλνο εθπιήξσζεο ηεο ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο.
Καη‟ έηνο κε απφθαζε ηνπ θ. Ώξρεγνχ ηεο Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο, δχλαηαη λα
παξαθνινπζνχλ εηδηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην Κέληξν εθπαίδεπζεο
Ώλνξζφδνμνπ Πνιέκνπ (Κ.Β.Ώ.Π.) ηεο Αηεχζπλζεο Βηδηθψλ Απλάκεσλ ηνπ Γεληθνχ
Βπηηειείνπ ηξαηνχ, νη ηξηηνεηείο Αφθηκνη Τπαζηπλφκνη ηεο ρνιήο Ώμησκαηηθψλ
Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο θαη πνζνζηφ πέληε έσο δέθα ηνηο εθαηφ (5- 10%) ηνπ αξηζκνχ
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ Ανθίκσλ Ώζηπθπιάθσλ ηεο ρνιήο Ώζηπθπιάθσλ.
Οη Αφθηκνη Τπαζηπλφκνη θαη Αφθηκνη Ώζηπθχιαθεο ππνρξενχληαη ζηε
παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο νδήγεζεο νρεκάησλ. Δ απφθηεζε ή κε
ππεξεζηαθήο άδεηαο νδήγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο, ιακβάλεηαη ππφςε
θαηά ηε βαζκνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο.
Οη ζπνπδαζηέο ησλ ρνιψλ θαηά ηε θνίηεζή ηνπο, αιιά θαη γηα ηε βαζκνινγηθή ηνπο
εμέιημε, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, ππνβάιινληαη κφλν ζε γξαπηέο εμεηάζεηο. Γηα ηε
ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πγηεηλήο ηνπο θαηάζηαζεο, θάζε εμάκελν ή εθηάθησο
ππνβάιινληαη ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο, ζηηο νπνίεο δχλαηαη λα πεξηιακβάλεηαη θαη ν
έιεγρνο ρξήζεο απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ.
Οη Αφθηκνη Ώζηπθχιαθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηε ρνιή, δχλαληαη
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ηνπ εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ γηα
ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ρνιή Ώμησκαηηθψλ, σο ηδηψηεο. Δ αίηεζε ζπκκεηνρήο
θαηαηίζεηαη ζην Ώζηπλνκηθφ Σκήκα πνπ εδξεχεη ην Σκήκα ηεο ρνιήο πνπ θνηηνχλ,
ή ζην νηθείν Ώζηπλνκηθφ Σκήκα ηνπ ηφπνπ φπνπ δηαλχνπλ ηε πξαθηηθή ηνπο
εθπαίδεπζε, ελψ ην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ζην Λχθεην πνπ απνθνίηεζαλ.
Βπηζεκαίλεηαη, φηη νη αλσηέξσ, φηαλ απνθνηηήζνπλ απφ ηε ρνιή, δχλαληαη λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ
γηα πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε ρνιή
Ώμησκαηηθψλ, κε πνζνζηφ (40%) πνπ πξνβιέπεηαη θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο.
Βπίζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απφ
ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηε ρνιή, λα δηαγσληζζνχλ γηα ην βαζκφ ηνπ Ώξρηθχιαθα, κε
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πξναγσγηθέο εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη κε κέξηκλα ηνπ Ώξρεγείνπ ηεο Βιιεληθήο
Ώζηπλνκίαο.
Οη απνθνηηνχληεο απφ ηηο ρνιέο ηεο Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο ππνρξενχληαη λα
ππεξεηήζνπλ ζ‟ απηήλ επί νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο δηθαίσκα παξαίηεζεο,
σο εμήο: Οη Ώζηπθχιαθεο νθηψ έηε απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ρξφλνπ εθπαίδεπζεο.
Οη Τπαζηπλφκνη δέθα έηε απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ηε ρνιή Ώμησκαηηθψλ. Σν
πξνζσπηθφ ηεο Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηελ
Τπεξεζία θαη πξηλ ιήμεη ν ρξφλνο ππνρξεσηηθήο ππεξεζίαο, εάλ ε παξακνλή ηνπ
ζηελ Τπεξεζία απνβαίλεη ηδηαίηεξα επαρζήο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία
ζε άιινπο ηνκείο ή παξαθσιχεη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ,
εθφζνλ έρεη δηαλχζεη ηα 2/3 ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο ππεξεζίαο.

ΥΟΛΖ ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΧΝ
ΥΟΛΖ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ
ΠΤΡΟΐΒΣΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ
Δ Ππξνζβεζηηθή Ώθαδεκία έρεη σο απνζηνιή ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εηδηθή
θαηάξηηζε ζηα θαηά θιάδν Ππξνζβεζηηθά θαζήθνληα, ηφζν ησλ ηδησηψλ πνπ
θαηαηάζζνληαη ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, φζν θαη ησλ Ώμησκαηηθψλ, Ππξνλφκσλ,
Τπαμησκαηηθψλ θαη Ππξνζβεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ελέξγεηα γηα λα γίλνπλ
ηθαλνί ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπο.
1. ρνιή Αλζππνππξαγψλ - ρνιή Ππξνζβεζηψλ Ππξνζβεζηηθή Ώθαδεκία.
Μάηζα 32. Κεθηζηά. web site http://academy.fireservice.gr/

ΠΟΤΓΔ:
Δ εηζαγσγή ζηε ρνιή Ώλζππνππξαγψλ θαη Ππξνζβεζηψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο
Ώθαδεκίαο νξίζηεθε φηη ζα γίλεηαη απφ ην 2016 θαη εθεμήο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο
ησλ ππνςεθίσλ ζε Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο (Ν.Α. 4249 ΦΒΚ 73/24.03.2014).
Βπηπιένλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ κε ζρεηηθή απφθαζε
έρεη εληάμεη ηηο αλσηέξσ ζρνιέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Ώθαδεκίαο ζην 1ν , 2ν θαη 5ν
Βπηζηεκνληθφ Πεδίν.
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο ρνιέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Ώθαδεκίαο νη ππνςήθηνη ηδηψηεο
ππνβάιινληαη ζε Πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο (αζιεηηθέο, πγεηνλνκηθέο θαη
ςπρνηερληθέο δνθηκαζίεο) πνπ γίλνληαη κε κέξηκλα ηνπ Βπηηειείνπ ηνπ Π.. θαη
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπο νηθείνπο
θαλνληζκνχο (Ν.Α. 4249 ΦΒΚ 73/24.03.2014). Βλψ νη ππνςήθηνη πνπ αλήθνπλ ζην
ππξνζβεζηηθφ ζψκα ππνβάιινληαη κφλν ζε πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο.
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Αθαδεκατθή Δθπαίδεπζε Γνθίκσλ Αλζππνππξαγψλ
Δ νξγαλσηηθή δνκή ηεο εθπαίδεπζεο έρεη σο ζπλζεηηθά ζηνηρεία: α)Σν αλζξψπηλν
δπλακηθφ (Αηνίθεζε, Βθπαηδεπηηθνί, Βθπαηδεπφκελνη) β)Σελ πιηθνηερληθή ππνδνκή
(εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο, βηβιία, επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα, επνπηηθά κέζα)Με
ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα επηδηψθεηαη ε εθπαίδεπζε: Να παξάγεη θαη λα κεηαδίδεη
ηε γλψζε, κε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία. Να ζπληειέζεη ζηε δεκηνπξγία θαη
δηακφξθσζε ππεπζχλσλ Ώμησκαηηθψλ κε επηζηεκνληθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή
ζπλείδεζε: εθφδηα απαξαίηεηα γηα κηα άξηζηε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Να
παξέρεηαη ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε επαξθήο γηα ηελ εθαξκνγή
επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ ή άιισλ δεμηνηήησλ ζην επάγγεικα. Να ζπκβάιιεη
ζηε δεκηνπξγία ηθαλψλ ζηειερψλ πνπ ζα πξνάγνπλ θαη ζα εμειίμνπλ ην
Ππξνζβεζηηθφ ψκα, αληαπνθξηλφκελν ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ Αηεζλνχο
πζηήκαηνο..
Ππξνζβεζηηθή Δθπαίδεπζε Γνθίκσλ Αλζππνππξαγψλ
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ν Αφθηκνο Ώλζππνππξαγφο πέξα απφ ηελ
αθαδεκατθή κφξθσζε πνπ ηνπ παξέρεηαη ζηελ Ππξνζβεζηηθή Ώθαδεκία,
εθπαηδεχεηαη πεξαηηέξσ ζην ππξνζβεζηηθφ επάγγεικα απφ ηε ζέζε ηνπ δφθηκνπ
Ώμησκαηηθνχ. Με εθηέιεζε Τπεξεζίαο ζε Ππξνζβεζηηθνχο ηαζκνχο Ώζήλαο θαη
Πεηξαηψο ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Ώθαδεκατθνχ έηνπο, φζν θαη θαηά ηελ ζεξηλή
πεξίνδν. Με ηελ ζπκκεηνρή ζε Ππξνζβεζηηθέο Ώζθήζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ
ηελ Ππξνζβεζηηθή Ώθαδεκία θαη ην Ώξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Με ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο-αζθήζεηο (απεγισβηζκνί δηαζψζεηο) πνπ δηνξγαλψλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο
Ώθαδεκίαο. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Ώθαδεκίαο ιεηηνπξγεί Πξφηππνο
Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο φπνπ νη δφθηκνη Ώλζππνππξαγνί έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
εθπαηδεπηνχλ ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ελφο
Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ.
Πξφγξακκα πνπδψλ Γνθίκσλ Ππξνζβεζηψλ
πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο
ρνιήο Ππξνζβεζηψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Ώθαδεκίαο.
ΠΤΡΟΐΒΣΕΚΔ ΣΒΥΝΔ: Δ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ησλ Ανθίκσλ
Ππξνζβεζηψλ πξνο απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ζπκπεξηθνξάο ηεο θσηηάο, γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαη θαηεγνξηψλ ππξθαγηψλ.
ΑΏΕΚΒ ΠΤΡΚΏΓΕΒ: ΐαζηθέο γλψζεηο θαη θαηάζβεζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Βίδε
δαζηθήο ππξθαγηάο, ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηαθηηθέο θαηάζβεζεο. ΦΤΕΚΔ: Δ
ζηνηρεηψδεο γλψζε ησλ θπζηθψλ λφκσλ θαη θαηλνκέλσλ πξνο θαηαλφεζε ζεκάησλ
Ππξνζβεζηηθήο θχζεσο. ΥΔΜΒΕΏ: Δ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ γηα ηα ρεκηθά
θαηλφκελα σο παξάγνληεο γεληθά πνπ επηδξνχλ ζηηο θαχζεηο, ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε ην
Ππξνζβεζηηθφ Έξγν. ΤΓΕΒΕΝΔ Ώ΄ ΐΟΔΘΒΕΒ: Δ απφθηεζε νινθιεξσκέλσλ
γλψζεσλ πγηεηλήο γηα πιήξε θαη νπζηαζηηθή παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε
ηξαπκαηίεο. ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΏ ΏΤΣΟΚΕΝΔΣΟΤ & ΏΝΣΛΕΧΝ-ΥΒΕΡΕΜΟ
ΏΝΣΛΕΧΝ ΚΏΣΏΐ. & ΑΕΏΧΣ. ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ & ΜΒΧΝ: Δ απφθηεζε
βαζηθψλ γλψζεσλ ιεηηνπξγίαο ζχλζεζεο κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο θαη εηδηθφηεξα
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ησλ Ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ θαη αληιηψλ. ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΔ – ΥΒΑΕΟ: Δ
απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά θαη αληνρή ησλ δηαθφξσλ
ρξεζηκνπνηεκέλσλ δνκηθψλ πιηθψλ έλαληη ηνπ ππξφο. ΒΓΚΏΣΏΣΏΒΕ Κ. Θ. –
ΏΝΒΛΚΤΣΔΡΒ: Δ απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ε νξζή
αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. ΧΜΏΣΕΚΔ ΏΓΧΓΔ –
ΏΘΛΔΣΕΜΟ: Δ αλάπηπμε ησλ ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ε απφθηεζε ζηαζεξήο
πγείαο θαη αληνρήο. ΚΏΝΟΝΕΜΟ ΒΧΣΒΡΕΚΔ ΤΠΔΡΒΕΏ: Δ γλψζε ησλ
θπξηνηέξσλ λφκσλ θαη άξζξσλ ηνπ ΚΒΤΠ. ΚΏΝΟΝΕΜΟ ΏΚΔΒΧΝ: Δ
ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθκάζεζε κε νκνηφκνξθν ηξφπν ησλ ππξνζβεζηηθψλ
αζθήζεσλ. ΠΡΏΚΣΕΚΒ ΏΚΔΒΕ: Δ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ δηδαρζέλησλ
ζεσξεηηθά ζηα καζήκαηα «Καλνληζκφο Ώζθήζεσλ» θαη «Ππξνζβεζηηθή Σέρλε»,
αθφκε ε απφθηεζε αληνρήο επεμίαο θαη αληηιήςεσο γηα ηελ Ππξνζβεζηηθή Σαθηηθή,
φπνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη θαηά ηελ θαηάζβεζε ησλ ππξθαγηψλ. ΑΕΏΧΒΕ: Δ
εθκάζεζε ηξφπσλ θαη κεζφδσλ δηαζψζεσο αηφκσλ θηλδπλεπφλησλ ζε θαζεκεξηλέο
εξγαζίεο θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο ζεηζκψλ θαη άιισλ ζενκεληψλ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Ο κειινληηθφο Αμησκαηηθφο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο: χκθσλα κε ηελ
απνζηνιή ηεο ε Ππξνζβεζηηθή Ώθαδεκία πξνάγεη κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα ηεο ρνιήο Ώλζππνππξαγψλ ην πξφηππν ηνπ κειινληηθνχ Ώμησκαηηθνχ
ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Οη Αφθηκνη Ώλζππνππξαγνί ζε φιν ην δηάζηεκα ηεο
θνίηεζήο ηνπο, αλαπηχζζνπλ ππξνζβεζηηθέο θαη αθαδεκατθέο αξεηέο ψζηε θαηά ηελ
απνθνίηεζή ηνπο: α). λα έρνπλ δηακνξθψζεη ππξνζβεζηηθή ζπλείδεζε θαη κφξθσζε
αλσηάηνπ επηπέδνπ β). λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα θαηαζηνχλ ηθαλνί
εγήηνξεο κε άξηηα επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ψζηε λα κπνξνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ.
Δ δηακφξθσζε θαη πξναγσγή ησλ εζηθψλ, ςπρηθψλ θαη δηαλνεηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ
Αφθηκνπ Ώλζππνππξαγνχ θαζψο θαη ε ζσκαηηθή ηνπ πγεία θαη αληνρή, ζπλνδεχνπλ
ηελ αλάπηπμε δηνηθεηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ κε ζηφρν νη Αφθηκνη
Ώλζππνππξαγνί απνθνηηψληαο απφ ηελ ρνιή λα είλαη έηνηκνη λα αλαιάβνπλ ηα
θαζήθνληα ηνπο σο λένη Ώμησκαηηθνί ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
Γεληθά θαζήθνληα ππαιιήισλ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο: Οη ππάιιεινη ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο νθείινπλ λα έρνπλ αλεπηπγκέλν ζε κεγάιν βαζκφ ην
αίζζεκα ηεο αιιειεγγχεο, λα ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμχ ηνπο κε επγέλεηα, νκφλνηα,
θαινζχλε, εηιηθξίλεηα, εθηίκεζε θαη λα ζπλεξγάδνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
πεηζαξρίαο θαη ηνπ θαζήθνληνο. Ο ππάιιεινο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο δελ
πξέπεη λα μερλά φηη αλέιαβε κε ηε ζέιεζε ηνπ ηελ απνζηνιή ηεο πεξηθξνχξεζεο ηεο
δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ Κξάηνπο θαη γη‟ απηφ έρεη θαζήθνλ λα
είλαη ππφδεηγκα θνζκηφηεηαο, ζχλεζεο θαη ζπλεηδεηήο πεηζαξρίαο. Γεληθά ε θχζε ηνπ
ππξνζβεζηηθνχ επαγγέικαηνο επηβάιιεη ν ππάιιεινο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
λα δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ γεληθέο αμίεο θαη αξρέο: Να έρεη πλεχκα ζπλεηδεηήο
πεηζαξρίαο. Να έρεη ηηο αξεηέο ηεο ηηκήο θαη αθνζίσζεο ζην θαζήθνλ. Να γλσξίδεη ηα
θαζήθνληα ηνπ θαη ηνλ ηξφπν εθπιήξσζήο ηνπο. Να έρεη πίζηε ζηελ παηξίδα θαη ηα
δεκνθξαηηθά ηδεψδε. Να ππαθνχεη ρσξίο δηζηαγκφ θαη κε πξνζπκία ζηηο λφκηκεο
δηαηαγέο ησλ αλσηέξσλ ηνπ. Οη ππάιιεινη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζεσξείηαη
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φηη βξίζθνληαη ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία φπνηε θαζίζηαηαη αλαγθαία ε επέκβαζε
ηνπο.

ΥΟΛΔ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ – ΥΟΛΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΏΚΏΑΔΜΕΒ ΒΜΠΟΡΕΚΟΤ ΝΏΤΣΕΚΟΤ
Δ Βκπνξηθή Ναπηηιία απνηειεί γηα ηε ρψξα καο Βζληθφ Κεθάιαην θαη έρεη
θαηαμησζεί ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. Δ Βιιεληθή Βκπνξηθή Ναπηηιία
είλαη πξψηε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ν Βιιελφθηεηνο
ζηφινο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηνλ θφζκν. Γηα λα παξακείλεη ε Ναπηηιία καο
θπξίαξρε θαη ζηνλ 21ν αηψλα ρξεηαδφκαζηε αμηφινγα θαη άξηηα εθπαηδεπκέλα
ζηειέρε.
Δ εθπαίδεπζε ησλ Ώμησκαηηθψλ Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ γίλεηαη ζηηο Ώθαδεκίεο
Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Ώ.Β.Ν.), νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο
Βιιάδαο.

ΠΟΤΓΔ:
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ Ώ.Β.Ν. δειψλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζρνιέο ζην κεραλνγξαθηθφ
δειηίν ηνπ θαη νθείινπλ λα θαηαζέηνπλ επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά ζηηο Ώ.Β.Ν. κεηά
ηελ έθδνζε ηεο πξνθήξπμεο, δειαδή: Γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο Ώ.Β.Ν απαηηείηαη
πγεηνλνκηθή εμέηαζε (Γλσκνδφηεζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο είλαη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά θαηάιιεινο γηα θνίηεζε
ζε Ώ.Β.Ν. ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Τπεχζπλε δήισζε Ν.1599/86 φηη γλσξίδεη
θαιψο θνιχκβεζε.
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ κε ζρεηηθή απφθαζε έρεη εληάμεη
ηηο Ώθαδεκίεο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ζην 1ν, 2ν θαη 5ν Βπηζηεκνληθφ Πεδίν
Οη ζπνπδέο ζηηο Ώ.Β.Ν. πεξηιακβάλνπλ 6 εμάκελα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη 2
εμάκελα ζαιάζζηαο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξνζθέξνπλ ζχγρξνλεο θαη
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, πςειήο πνηνηηθήο ζηάζκεο κε ην ζχζηεκα ηεο
Βλαιιαζζφκελεο Βθπαίδεπζεο (Sandwich Courses) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε
εθπαίδεπζε ελαιιάζζεηαη κεηαμχ ζρνιήο θαη πινίνπ.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα:.
ρνιέο Πινηάξρσλ: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Μεηεσξνινγία, Πιεξνθνξηθή, Ώγγιηθά,
Ναπηηιία, Βπζηάζεηα Φνξηψζεηο, Αηεζλείο Καλνληζκνί, Βπηθνηλσλίεο, Οηθνλνκηθή
Βθκεηάιιεπζε Πινίνπ, Ναπηηθφ Αίθαην, θ.ά.
ρνιέο Μεραληθψλ: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία, Πιεξνθνξηθή, Ώγγιηθά,
Θεξκνδπλακηθή, Ώληνρή Τιηθψλ, Μεραλέο Βζσηεξηθήο Καχζεο, Ναπηηθέο Μεραλέο
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θαη ΐνεζεηηθά Μεραλήκαηα πινίνπ, Διεθηξηθέο Μεραλέο, πζηήκαηα Ώπηνκάηνπ
Βιέγρνπ, θ.ά.
Εδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ εθκάζεζε ησλ Ώγγιηθψλ, θαζψο ε γλψζε ηνπο
θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα κηα αμηφινγε ζηαδηνδξνκία ζην ρψξν ηεο δηεζλνπνηεκέλεο
Βκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Οη ζπνπδέο ζηηο Ώ.Β.Ν. πεξηιακβάλνπλ παξαθνινχζεζε
ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, πξαθηηθή άζθεζε ζε αληίζηνηρα εξγαζηήξηα, θαζψο θαη
εθπαίδεπζε κε ηε βνήζεηα πξνζνκνησηψλ (Simulators).
ηελ Ώ.Β.Ν. / ΏΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ε θνίηεζε είλαη εμσηεξηθή. ηελ Ώ.Β.Ν. / ΥΕΟΤ ε
θνίηεζε είλαη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή, αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε ηνπ ζπνπδαζηή.
ηηο ππφινηπεο Ώθαδεκίεο ε θνίηεζε είλαη εζσηεξηθή, αιιά απφ ην Α΄ εμάκελν θαη
κεηά, ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ εμσηεξηθή θνίηεζε. ηελ εζσηεξηθή
θνίηεζε παξέρεηαη ζηέγε θαη ηξνθή δσξεάλ.
Βπίζεο νη ζπνπδαζηέο ακείβνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθή άζθεζεο επί πινίνπ
(1ν θαη 2ν ζαιάζζην ηαμίδη δηάξθεηαο 6 κελψλ ην θαζέλα)Οη ππνςήθηνη γηα ηελ Ώ.Β.Ν.
δειψλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζρνιέο ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ θαη νθείινπλ λα
θαηαζέηνπλ επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά ζηηο Ώ.Β.Ν. κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξνθήξπμεο,
δειαδή:
Πξνθήξπμε εηζαγσγήο ζπνπδαζηψλ ζηηο Α.Δ.Ν. αθαδ. έηνπο 2015-16


http://myfiles.sch.gr/server/get/df0d3d1d27ace44f6bd2b67d1041d1a6c

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη Ώ.Β.Ν. κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε: ΐ΄ Πινηάξρνπο ή Μεραληθνχο θαη
ζηε ζπλέρεηα ζε Ώ΄ Πινηάξρνπο ή Μεραληθνχο, αθνχ πξαγκαηνπνηήζνπλ ζαιάζζηα
ππεξεζία θαη ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε.
ήκεξα, ε απαηηνχκελε ζαιάζζηα ππεξεζία γηα ηε βαζκνινγηθή πξναγσγή ζε
πινηάξρνπο ή κεραληθνχο ΐ΄ είλαη 24 κήλεο (απφ 36 πνπ ήηαλ πξηλ) θαη γηα ηελ
πξναγσγή ζε πινηάξρνπο ή κεραληθνχο Ώ΄ είλαη 36 κήλεο (απφ 48 πνπ ήηαλ γηα ηνπο
πινηάξρνπο).
Δ ζηαδηνδξνκία ζηε Ναπηηιία δελ πεξηνξίδεηαη φκσο κφλν ζηα πινία. Γχξσ απ‟ απηή
δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη πνιινί άιινη θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο:
λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, λαππεγήζεηο, επηζθεπέο, εθνδηαζκνί, πξαθηνξεχζεηο,
λενγλψκνλεο, αζθαιίζεηο, παξεκθεξείο Αεκφζηνη θαη Εδησηηθνί Οξγαληζκνί θ.ά.
Ώπηνί πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο θαη νπζηαζηηθέο
πξννπηηθέο εμέιημεο, αλάινγα κε ηε ζέιεζε θαη ηε θηινδνμία θαζελφο. Με ηηο
γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηά ν Ώμησκαηηθφο φηαλ ππεξεηεί ζηα πινία, έρεη
φιεο ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα ζηαδηνδξνκήζεη αξγφηεξα
θαη ζηελ μεξά. Πνιιά αλψηεξα θαη αλψηαηα ζηειέρε πνπ απαζρνινχληαη ζήκεξα
ζηνπο παξαπάλσ θιάδνπο πξνέξρνληαη απφ ηηο ηάμεηο ησλ Ώμησκαηηθψλ ηνπ
Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ.
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ηξαηησηηθέο ρνιέο :
Δ ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ησλ κφληκσλ ζηειερψλ παξέρεηαη απφ ηηο παξαθάησ
ζρνιέο :
ηξαηησηηθέο ρνιέο :
ρνιή Βπειπίδσλ (Β)

Πξφζβαζε απφ
Δπηζηεκνληθά Πεδία
απφ ην 2ν

ρνιή Εθάξσλ (Ε)

απφ ην 2ν

ρνιή Ναπηηθψλ Ανθίκσλ (ΝΑ)

απφ ην 2ν

ρνιή Ώμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο (ΏΝ)

απφ ην 3ν

ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (.Μ.Τ.)

απφ ην 2ν

ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (.Μ.Τ.Ν.)

απφ ην 2ν

ρνιή Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ Ώεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Ώ.)

απφ ην 2

ρνιή Τπαμησκαηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Ώεξνπνξίαο (ΤΑ)

απφ ην 2ν

ρνιή Επηακέλσλ Ραδηνλαπηίισλ

απφ ην 2ν

ηξαηησηηθή ρνιή Ώμησκαηηθψλ σκάησλ (Ώ)
αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα:

ηξαηνινγηθφ: 1 Β.Π.,
Φπρνιφγσλ: 1 Β.Π.,
Εαηξηθφ: 3 Β.Π.,
Οδνληηαηξηθφ: 3Β.Π.
Κηεληαηξηθφ: 3 Β.Π.,
Φαξκαθεπηηθφ: 3 Β.Π.
Οηθνλνκηθφ: 5 Β.Π.

Κάζε ρξφλν εθδίδεηαη πξνθήξπμε εηζαγσγήο λέσλ καζεηψλ ζηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο
πεξίπνπ ηνπο κήλεο Μάξηην ή Ώπξίιην, πνπ θαζνξίδεη αλαιπηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ
ζέζεσλ ζε φιεο ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο. Άξα πξέπεη λα ηελ πξνκεζεπηείηε θαη λα
ηελ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά πξηλ απνζηείιεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζαο κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή ζηελ ηξαηησηηθή ρνιή ηεο 1εο πξνηίκεζεο ζαο (θαη επηπιένλ λα
δειψζεηε ζηξαηησηηθέο ζρνιέο ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,
Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ.
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο απαηηνχληαη επηπιένλ πξνθαηαξηηθέο
εμεηάζεηο (ςπρνηερληθέο, πγεηνλνκηθέο, θαη αζιεηηθέο) νη νπνίεο δηεμάγνληαη ζπλήζσο
κεηά ην ηέινο ησλ παλειιαδηθψλ θαη ελδνζρνιηθψλ εμεηάζεσλ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί
φηη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-10 θαζηεξψζεθαλ επηπιένλ ζσκαηνκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθά (Αείθηεο Μάδαο ψκαηνο) δειαδή ην πειίθν ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο
ηνπ /ηεο ππνςεθίνπ ζε ρηιηφγξακκα, πξνο ην ηεηξάγσλν ηνπ χςνπο ηνπ/ηεο ζε κέηξα,
γηα κελ ηνπο άλδξεο πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ 19-27, γηα δε ηηο γπλαίθεο
εληφο ησλ νξίσλ 18-26.
ζνη παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα δπζιεμίαο, παξαπέκπνληαη ζηηο Ώλψηαηεο
Τγεηνλνκηθέο Βπηηξνπέο, σο έρνληεο παξεθθιίζεηο ηνπ θπζηνινγηθνχ. Θα πξέπεη δε
ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ καδί ηνπο θαη εηδηθή βεβαίσζε απφ Εαηξνπαηδαγσγηθφ θέληξν
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ή Κ.Β.Α.Α.Τ., ζην νπνίν ζα θαίλεηαη ην είδνο θαη ην επίπεδν ηεο καζεζηαθήο
δπζθνιίαο.
Πξνθήξπμε εηζαγσγήο λέσλ ζπνπδαζηψλ 2015-16
http://myfiles.sch.gr/server/get/d45ca5cc35d2a41f7ab6b207f830dc4cf
Με ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα γίλεη ε επηινγή ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ γηαηί έρνπλ
θάπνηεο ηδηνκνξθίεο. Σφζν ε θνίηεζε ζ‟ απηέο ηηο ζρνιέο φζν θαη ε επαγγεικαηηθή δσή ησλ
απνθνίησλ ηνπο απαηηεί πεηζαξρία θη αλεθηηθφηεηα ζηελ ζπκβίσζε. Καιφ είλαη λα ιάβεηο ππ‟
φςηλ ζνπ φηη αξθεηνί επηηπρφληεο ζηηο ζρνιέο απηέο, εγθαηαιείπνπλ ηελ ζρνιή ηνπο απφ ηνλ
πξψην ρξφλν θνίηεζεο. Ώπηά ηζρχνπλ, ζε έλα βαζκφ, θαη ζηηο ζρνιέο ηεο Ώζηπλνκίαο.

ρεηηθή παξνπζίαζε ηξαηησηηθήο Βθπαίδεπζεο (2015)

 https://www.youtube.com/watch?v=eYkz2d61rB4
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ (Δ)

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο ρνιήο είλαη ε δηάπιαζε θαη ε παξνρή αμησκαηηθψλ
εγεηφξσλ ζην ηξαηφ Ξεξάο. Ο ζχγρξνλνο αμησκαηηθφο εγήηνξαο γηα λα θέξεη ζε
πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηαπηφρξνλα ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο:
ηξαηηψηεο, δειαδή άλζξσπνο κε θπζηθή θαη ςπρηθή ξψκε, άξηζηνο γλψζηεο ηεο
ηξαηησηηθήο Σέρλεο θαη Βπηζηήκεο. Βπηζηήκνλαο, ηφζν ζηα ζηξαηησηηθά ζέκαηα
φζν θαη ζε ηνκείο δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, πνπ είλαη ρξήζηκα ζηε
γεληθφηεξε απνζηνιή ηνπ. Ώιιά πάλσ απφ φια Δγέηεο, άλζξσπνο κε ηδηαίηεξε
πξνζσπηθφηεηα θαη ραξαθηήξα, ηθαλφο λα νδεγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άληξεο
ηνπ ζε ληθεθφξα κάρε. Οη δχν πξψηεο ηδηφηεηεο, ηνπ ηξαηηψηε θαη ηνπ Βπηζηήκνλα
θαιιηεξγνχληαη ζηε ρνιή κε ηε ζηξαηησηηθή θαη ηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε. Δ
ηδηφηεηα ηνπ Δγέηε θαιιηεξγείηαη κε ηε ζηξαηησηηθή δηαπαηδαγψγεζε ε νπνία
απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θαη δπζθνιφηεξν θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο γηαηί
απεπζχλεηαη ζηελ ςπρή, ζην ραξαθηήξα, ζην εζηθφ ησλ επειπίδσλ, ζε αληίζεζε κε
ηελ αθαδεκατθή θαη ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε πνπ απεπζχλνληαη ζην κπαιφ θαη ζην
ζψκα.
1. ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ. Λεσθφξνο
ΐάξε. 16673. web site: http://www.sse.gr/

ΐάξεο

–

Κνξσπίνπ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δ ζπλνιηθή εθπαίδεπζε ησλ Βπειπίδσλ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θχξηνπο ηνκείο: α).
Ώθαδεκατθή Βθπαίδεπζε β). Βθαξκνζκέλε ηξαηησηηθή Βθπαίδεπζε γ). σκαηηθή
Ώγσγή – Ώζιεηηζκφο.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα:
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Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε: Μαζήκαηα Καζαξά Ώθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο: α)
Μαζήκαηα Θεσξεηηθψλ επηζηεκψλ Ξέλεο Γιψζζεο, Βιιεληθή Φηινινγία, Πνιηηηθή
Εζηνξία, Αίθαην, Βξγαηηθφ Αίθαην, Πνιηηηθέο & Οηθνλνκηθέο Βπηζηήκεο, Οξγάλσζε
Βπηρεηξήζεσλ Βξγνζηαζίσλ β) Μαζήκαηα Θεηηθψλ επηζηεκψλ Μαζεκαηηθά,
Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά-ηαηηζηηθή, Φπζηθή θαη Υεκεία γ) Μαζήκαηα
Σερλνινγηθψλ επηζηεκψλ Μεραληθή, Σερληθέο ρεδηάζεηο, Βηδηθή Μεραλνινγία,
Διεθηξνηερλία, Διεθηξνληθή-Πιεξνθνξηθή.
Μαζήκαηα ηξαηησηηθήο Αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο: Πνιεκηθή Σέρλε,
ηξαηησηηθή Δγεζία, ηξαηησηηθή Φπρνινγία, ηξαηησηηθή Γεσγξαθία, ηξαηησηηθή
Εζηνξία, Σνπνγξαθία, ηξαη. Πνηληθφ Αίθαην, Βθξεθηηθέο Όιεο – Ππξνκαρηθά,
Αεκφζην ηξαη. Λνγηζηηθφ, ΐιεηηθή, Υεκεία Σξνθίκσλ, Μεηαθνξέο, θ.ά.
Δθαξκνζκέλε ηξαηησηηθή εθπαίδεπζε:
Πνξείεο, Ώηνκηθή Σαθηηθή, Σαθηηθή Μηθξψλ
Μέζσλ ΣΘ-Πΐ-ΜΥ-Αΐ, Ώζθήζεηο κε ρξήζε
Γεληθνί Καλνληζκνί, Μέζνδνη Βθπαηδεχζεσο,
ηίβνπ Μάρεο θαη ηίβνπ Βκπνδίσλ.

Οπινκεραλήκαηα-ΐνιέο Πεδηθνχ,
Κιηκαθίσλ, Μέξνο Οπιηζκνχ θαη
Β/Π-Ώ/Π θαθψλ, Ναξθνπφιεκνο,
Τγηεηλή - Ώ΄ ΐνήζεηεο, Αηέιεπζε

σκαηηθή Αγσγή – Αζιεηηζκφο : Γπκλαζηηθή, θνπνβνιή, Ξηθαζθία, Ώπηνάκπλα,
Κνιχκβεζε, Καιαζφζθαηξα, Πεηφζθαηξα, ηίβνο, Σέλληο, Υεηξφζθαηξα, θάθη,
ηξαηησηηθφ Πέληαζιν.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ (αθαδ. έηνο 2014-15)


http://myfiles.sch.gr/server/get/d1caa54ec3c44473fbd94305cbcca9110

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ πξνζθέξεη δχν πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ ζηελ α). Βθαξκνζκέλε Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα θαη Ώλάιπζε ζε ζπλεξγαζία
κε ην Πνιπηερλείν Κξήηεο β). ρεδίαζε & Βπεμεξγαζία πζηεκάησλ (Systems
Engineering) ζε ζπλεξγαζία κε ην Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Οη Βπέιπηδεο απνθνηηνχλ νλνκαδφκελνη Ώλζππνινραγνί θαη θαηαηάζζνληαη ζε έλα
απφ ηα έμη φπια, πνπ είλαη: ΠΒΓΕΚΟ, ΣΒΘΧΡΏΚΕΜΒΝΏ, ΠΤΡΟΐΟΛΕΚΟ,
ΜΔΥΏΝΕΚΟ, ΑΕΏΐΕΐΏΒΕ ΚΏΕ ΏΒΡΟΠΟΡΕΏ ΣΡΏΣΟΤ, κε ηελ δηαδηθαζία πνπ
θαζνξίδεηαη ζηνλ νξγαληζκφ ηεο ζρνιήο.
Οκνίσο νη Ώλζππνινραγνί ησλ σκάησλ θαηαηάζζνληαη ζε έλα απφ ηα ηξία ζψκαηα,
πνπ είλαη: ΒΦΟΑΕΏΜΟΤ ΜΒΣΏΦΟΡΧΝ, ΤΛΕΚΟΤ ΠΟΛΒΜΟΤ θαη ΣΒΥΝΕΚΟΤ.
Χο Ώμησκαηηθνί εθπαηδεχνληαη ζε δηάθνξεο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη
εμσηεξηθνχ γηα ηελ απφθηεζε εμεηδίθεπζεο ζηνλ θιάδν ηνπο. Μπξνζηά ηνπο
αλνίγεηαη έλαο επξχηαηνο νξίδνληαο πξννπηηθψλ θαη κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ
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πξννδεπηηθά, κε θξηηήξην κφλν ηελ ηθαλφηεηά ηνπο, κέρξη ηνπο αλψηαηνπο βαζκνχο
ηεο ηξαηησηηθήο Εεξαξρίαο.
Παξάιιεια, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, λα δηεπξχλνπλ αλ ζέινπλ, αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ
θχθιν ησλ γλψζεψλ ηνπο, ζπνπδάδνληαο ζε νπνηνδήπνηε άιιν Ώλψηαην
Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεο ρψξαο, γηα απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Χο
αμησκαηηθνί, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθφζνλ γλσξίδνπλ Ώγγιηθά ή άιιε μέλε γιψζζα,
λα δηεθδηθήζνπλ ηε θνίηεζή ηνπο ζε ΏΒΕ εμσηεξηθνχ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
ηξαηνχ καο, αιιά θαη ππεξέηεζε ζε δηάθνξεο ζέζεηο εμσηεξηθνχ (ηξαηεγείν
ΝΏΣΟ, Ώθφινπζνη Πξεζβεηψλ ζε πνιιέο ρψξεο, Βηξελεπηηθέο Ώπνζηνιέο θιπ.)

ΥΟΛΖ ΗΚΑΡΧΝ (Η)

Ώπνζηνιή ηεο ρνιήο Εθάξσλ είλαη ε παξαγσγή Ώμησκαηηθψλ φισλ ησλ
εηδηθνηήησλ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηηο ηδηαίηεξα
απμεκέλεο ππνρξεψζεηο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζα ηνπο αλαηίζεηαη κέζα ζε έλα
ηερλνινγηθά πςεινχ επηπέδνπ κεραληζκφ πνπ είλαη ε Πνιεκηθή Ώεξνπνξία θαη ζε
έλα επηρεηξεζηαθά πνιχ επαίζζεην ρψξν φπσο είλαη ν ελαέξηνο ρψξνο ηεο παηξίδαο
καο.
Δ ρνιή Εθάξσλ είλαη Ώλψηαην Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα θαη ε απνζηνιή ηεο είλαη: ε
κεηά απφ θαηάιιειε επηζηεκνληθή, ζηξαηησηηθή ,θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή
εθπαίδεπζε, παξαγσγή κνλίκσλ Ώμησκαηηθψλ, Επηακέλσλ, Μεραληθψλ θαη άιισλ
εηδηθνηήησλ εδάθνπο ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ
δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά.
1. ρνιή Ηθάξσλ. Αηνίθεζε Ώεξνπνξηθήο Βθπαίδεπζεο (ΑΏΒ) έδξα αεξνδξφκην
123 ΠΣΒ (Αεθέιεηα)web site: http://www.haf.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
ηελ ρνιή Εθάξσλ ιεηηνπξγνχλ (3) εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο. Αειαδή ε επηινγή
γίλεηαη απφ ην Μεραλνγξαθηθφ Αειηίν ηνπ ππνςεθίνπ πξηλ ηελ εηζαγσγή ζηελ
ρνιή. Οη θαηεπζχλζεηο είλαη: α). Ηπηακέλσλ β). Μεραληθψλ: Με ηξεηο επί κέξνπο
εηδηθεχζεηο, Μεραληθψλ Ώεξνζθαθψλ Σειεπηθνηλσληψλ-Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ
Ώεξνπνξηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ γ). Διεγθηψλ Αεξάκπλαο.
Δ εθπαίδεπζε ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή γλψζεσλ, Παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ, θαζψο
θαη ε θαηάιιειε ηξαηησηηθή Αηαπαηδαγψγεζε, ψζηε νη Ίθαξνη κεηά ηελ απνθνίηεζε
ηνπο, λα είλαη ηθαλνί λα αληεπεμέξρνληαη κε επηηπρία ζην δχζθνιν έξγν ηεο
Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο. Δ εθπαίδεπζε απηή δηαθξίλεηαη ζε ηξαηησηηθή,
Ώθαδεκατθή, Πηεηηθή γηα ην ηκήκα ησλ Επηακέλσλ θαη Ώζιεηηθή.
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ηξαηησηηθή: Ώπνηειεί ηα ζεκέιηα πάλσ ζηα νπνία ζα θηηζηεί ε εμέιημε ησλ
καζεηψλ σο αμησκαηηθψλ ηεο Ώεξνπνξίαο. Αθαδεκατθή: Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ κειινληηθψλ
εγεηψλ ηεο Ώεξνπνξίαο. Πηεηηθή: Αεκηνπξγεί ηηο βάζεηο γηα ηαρεία αμηνπνίεζε ησλ
καζεηψλ κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο ζηα λέα ζχγρξνλα αεξνζθάθε ησλ Πνιεκηθψλ
Μνηξψλ ηεο Ώεξνπνξίαο. Αζιεηηθή: Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζσζηήο ζσκαηηθήο
θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ.
Βηδηθφηεξα, νη ππνςήθηνη ηεο ρνιήο Εθάξσλ ηνπ Σκήκαηνο Επηακέλσλ θξίλνληαη
αθαηάιιεινη, εθφζνλ έρνπλ αλάζηεκα κεγαιχηεξν απφ έλα κέηξν θαη ελελήληα
εθαηνζηά (1,90). Βπίζεο, αθαηάιιεινη θξίλνληαη φζνη αλεμαξηήησο χςνπο (κέρξη
1,90) έρνπλ θαζήκελνη χςνο θνξκνχ κεγαιχηεξν ησλ ελελήληα επηά (97) εθαηνζηψλ
ηνπ κέηξνπ.
Οη Ίθαξνη ηνπ Σκήκαηνο Επηακέλσλ ηεο ρνιήο Εθάξσλ, πνπ ζην 2ν ,3ν ή 4ν έηνο
ζπνπδψλ απνηπγράλνπλ ζηελ Πηεηηθή εθπαίδεπζε ή θξίλνληαη πγεηνλνκηθά
αθαηάιιεινη γηα ην ηπηάκελν πξνζσπηθφ, θαηάιιεινη φκσο γηα πξνζσπηθφ εδάθνπο,
δχλαηαη λα εληάζζνληαη θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο, ζε Σκήκαηα Βιεγθηψλ Ώεξάκπλαο
πνπ ζπγθξνηνχληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε πθηζηάκελεο αλάγθεο ηεο Πνιεκηθήο
Ώεξνπνξίαο.
Οη Ίθαξνη ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ, κε ην πέξαο ηνπ 1νπ έηνπο ζπνπδψλ,
εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο εηδηθφηεηεο (Μεραληθψλ Ώεξνζθαθψλ, Μεραληθψλ
Σειεπηθνηλσληψλ-Διεθηξνληθψλ θαη Μεραληθψλ Ώεξνπνξηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ),
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε πθηζηάκελεο αλάγθεο ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο. Οη
ζπνπδαζηέο ησλ παξαπάλσ Σκεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο δηακέλνπλ
ππνρξεσηηθά εληφο ηεο ρνιήο, εμέξρνληαη δε κφλν κε ηελ άδεηα ηνπ Αηνηθεηνχ απηήο
ηηο εκέξεο θαη πεξηφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο ρνιήο. ια ηα
έμνδα θνίηεζεο θαη δηακνλήο βαξχλνπλ ην δεκφζην θαη επηπιένλ ιακβάλνπλ κεληαίν
ρξεκαηηθφ βνήζεκα.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Ο απφθνηηφο ηεο ρνιήο ζηαδηνδξνκεί σο Μφληκνο Ώλζππνζκελαγφο θαη εηζέξρεηαη
ζηηο ηάμεηο ησλ Ώμησκαηηθψλ ηεο Βιιεληθήο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο. ε φιε ηε
ζηαδηνδξνκία ηνπ ζπλερίδεη λα εθπαηδεχεηαη αιιά θαη λα εθπαηδεχεη. ην πξψην
ζηάδην, πεξίπνπ ζην κηζφ ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηηο
Μνλάδεο πνπ έρνπλ ελεξγά αλαιάβεη λα πξναζπίζνπλ θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ
αθεξαηφηεηα, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ θπξηαξρία ηεο Παηξίδαο καο.
ην δεχηεξν ζηάδην, παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θπξίσο απφ ζέζεηο δηνίθεζεο θαη
επηηειείνπ, κε πξννπηηθή εμέιημεο ζηα αλψηαηα αμηψκαηα ηεο Πνιεκηθήο
Ώεξνπνξίαο.
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ΥΟΛΖ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ (ΝΓ)

Δ ρνιή Ναπηηθψλ Ανθίκσλ έρεη δηηηή απνζηνιή, θαζψο ζηνρεχεη: α). ηελ
παξαγσγή Ναπηηθψλ Ανθίκσλ πνπ ζα έρνπλ απνθηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ ηνπο ηελ ζεσξεηηθή θαη ηερληθή γλψζε, θαζψο θαη ηε ζηξαηησηηθή θαη
λαπηηθή εθπαίδεπζε, πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηεο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο σο Ώμησκαηηθψλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο
πξνζαξκνγή ζηηο εμειίμεηο ηεο Ναπηηθήο επηζηήκεο θαη ηέρλεο ηνπ θαηά ζάιαζζα
πνιέκνπ β). ηελ πξναγσγή ηεο Ναπηηθήο επηζηήκεο θαη έξεπλαο, πνπ απνηεινχλ ην
ζεκέιην ιίζν γηα ην ακπληηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ρψξαο.
1. ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ. Σέξκα Υαηδεθπξηαθνχ, Υαηδεθπξηάθεην, 185 39.
web site: http://www.hna.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο δηαθξίλεηαη ζε: α). Ώθαδεκατθή β).
ηξαηησηηθή θαη γ) Ναπηηθή.
Δ ρνιή παξέρεη ζηνπο Ν. Αφθηκνπο επξεία αθαδεκατθή θαη λαπηηθή εθπαίδεπζε κε
ζθνπφ λα δηακνξθψλεη λένπο αμησκαηηθνχο κε πςειή θαηάξηηζε ζε φια ηα
επηζηεκνληθά, ηερλνινγηθά θαη λαπηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ΠΝ.
Δ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε ησλ Ν. Ανθίκσλ θαιχπηεη επξχ θάζκα επηζηεκνληθψλ
πεδίσλ. πγθεθξηκέλα απνζθνπεί ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ
ζεηηθψλ, εθαξκνζκέλσλ, ηερλνινγηθψλ, θνηλσληθψλ, αλζξσπηζηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ
επηζηεκψλ ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή λαπηηθή εθπαίδεπζε.
Κάζε ρξφλν πξαγκαηνπνηνχληαη Υεηκεξηλνί Βθπαηδεπηηθνί Πιφεο (ΥΒΠ) κε πινία
ηνπ ηφινπ (Φξεγάηεο (Φ/Γ), Πινία Γεληθήο Τπνζηήξημεο (ΠΓΤ), Σαρέα Πεξηπνιηθά
Καηεπζπλφκελσλ ΐιεκάησλ (ΣΠΚ), Τπνβξχρηα (Τ/ΐ) θαη Ναξθαιηεπηηθά
(Ν/Ώ)θνπφο ησλ ΥΒΠ είλαη ε απφθηεζε λαπηηθψλ-επηρεηξεζηαθψλ γλψζεσλ θαη
εκπεηξίαο θαζψο θαη ε εμνηθείσζε κε ην πινίν.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο: Ναπηηιία θαη Θαιάζζηεο
Βπηζηήκεο, Ναπηηθέο Βπηρεηξήζεηο θαη πζηήκαηα Μάρεο, Διεθηξνληθά,
Σειεπηθνηλσλίεο, Ναππεγία, Ναπηηθή Μεραλνινγία, Ναπηηθέο Μεραλέο,
Βθαξκνζκέλε Μεραληθή – Σερλνινγία Ναπηηθψλ Τιηθψλ & Ώκπληηθέο Βθαξκνγέο,
Διεθηξνηερλία, Βθαξκνζκέλε Φπζηθή, Ναπηηθή Εζηνξία, θ.ά.
Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ζην ηξάηεπκα κεηά ηελ απνθνίηεζε είλαη νθηψ
(8) έηε. Δ ζρνιή έρεη δχν Σκήκαηα, Μαρίκσλ θαη Μεραληθψλ, ζηα νπνία
εληάζζνληαη απφ ηελ αξρή νη ππνςήθηνη, ζχκθσλα κε ηε δήισζή ηνπο ζην
κεραλνγξαθηθφ δειηίν. Σα έμνδα θνηηήζεσο, βαξχλνπλ ην δεκφζην, ελψ απφ ηνλ
πξψην κήλα νη ζπνπδαζηέο ιακβάλνπλ κεληαίν ρξεκαηηθφ βνήζεκα. Οη ζπνπδαζηέο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο δηακέλνπλ ππνρξεσηηθά εληφο ηεο ρνιήο, εμέξρνληαη
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δε κφλν κε άδεηα ηνπ δηνηθεηνχ απηήο, ηηο εκέξεο θαη πεξηφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηνλ Καλνληζκφ ηεο ρνιήο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, ππεξεηνχλ ζε
πινία ηνπ ηφινπ κε θνξπθαία ηε ζέζε ηνπ Κπβεξλήηε, εάλ πξφθεηηαη γηα κάρηκν ή
ηνπ Ώ΄ Μεραληθνχ, εάλ πξφθεηηαη γηα κεραληθφ Ώμησκαηηθφ. ηε ζπλέρεηα, αιιά θαη
ελδηάκεζα θαηά ηελ θαξηέξα ηνπο ζην ηφιν, ηνπνζεηνχληαη ζε επηηειηθέο,
δηεπζπληηθέο θαη δηνηθεηηθέο ζέζεηο ηφζν ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, φζν θαη ζην
ΓΒΒΘΏ ή ην Τπνπξγείν Βζληθήο Άκπλαο.
Βπίζεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζέζεηο
εμσηεξηθνχ, ζε ειιεληθέο πξεζβείεο, δηαζπκκαρηθά ζηξαηεγεία θαη θιηκάθηα ηνπ
Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. Ο αλψηαηνο βαζκφο, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα πξναρζεί έλαο
κάρηκνο Ώμησκαηηθφο, είλαη απηφο ηνπ Ναπάξρνπ θαη ε αλψηαηε ζέζε, ζηελ νπνία
κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί απηή ηνπ Ώξρεγνχ Γεληθνχ Βπηηειείνπ Βζληθήο Άκπλαο.
Ώληίζηνηρα γηα κεραληθφ Ώμησκαηηθφ, ν αλψηαηνο βαζκφο είλαη ηνπ Ώληηλαπάξρνπ
θαη ε αλψηαηε ζέζε απηή ηνπ Γεληθνχ Βπηζεσξεηή Ναπηηθνχ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, ε εθπαίδεπζε είλαη ζπλερήο.
ηνπο βαζκνχο ηνπ Ώλζππνπινίαξρνπ, ηνπ Τπνπινίαξρνπ θαη ηνπ Πισηάξρε έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα λα θνηηήζνπλ: α)ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ην Naval
Postgraduate School (NPS) ζηελ Καιηθφξληα ΔΠΏ, ην Cranfield University ζηε Μ.
ΐξεηαλία, ην Harvard University θαη ην Massachusetts Institute of Technolology
(MIT) ζηε ΐνζηψλε ΔΠΏ, β) θαζψο θαη ηεο Βιιάδαο, φπσο ην Παλεπηζηήκην
Πεηξαηψο, ην Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν θαη ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ, απνθηψληαο κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηνπο ηνκείο ησλ Διεθηξνληθψλ,
ηεο Μεραλνινγίαο πισλ, ησλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, ηεο Ναππεγίαο, ηεο
Βπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο, ηνπ Management, θ.η.ι.

ΥΟΛΖ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ (ΑΝ)

Ώπνζηνιή ηεο ρνιήο Ώμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο είλαη: α). Να παξέρεη εθπαίδεπζε
φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην λφκν 3187/03 β). Να αλαπηχζζεη ηηο απαηηνχκελεο
αξεηέο θαη ηε ζηξαηησηηθή αγσγή ησλ ζπνπδαζηψλ, ψζηε λα δηακνξθψλεη
Ώμησκαηηθνχο Ννζειεπηέο, κε εγεηηθά πξνζφληα, ζηξαηησηηθή ζπλείδεζε, κφξθσζε
αλψηαηνπ επηπέδνπ, θαζψο θαη θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή παηδεία θαη αγσγή γ). Να
ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθά-εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο
Πνιηηείαο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα λνζειεπηηθήο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο δ). Να
νξγαλψλεη ρνιείν πξνεηνηκαζίαο αιινδαπψλ ππνηξφθσλ ζηα πιαίζηα δηαθξαηηθψλ
ζπκθσληψλ.
1. ρνιή Αμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο. ηξαηφπεδν αθέηηα Ώ, ΐχξσλαο, 902
ΐΣ. web site: http://san.army.gr/
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ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα).
Δ εθπαίδεπζε ζηελ ρνιή Ώμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο δηαθξίλεηαη ζε ηξαηησηηθή
θαη Ώθαδεκατθή.
ηξαηησηηθή εθπαίδεπζε: Δ ηξαηησηηθή Βθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζε: α).
Θεσξεηηθή ηξαηησηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη καζήκαηα ζηξαηησηηθνχ
ελδηαθέξνληνο, δηαιέμεηο απφ δηαθεθξηκέλνπο νκηιεηέο ζε ζέκαηα Αηεζλψλ ρέζεσλ,
Αηεζλνχο Πνιηηηθήο θαη Αηπισκαηίαο, θαζψο θαη δηαιέμεηο ζε ζέκαηα
Αηαθιαδηθφηεηαο. β). Πξαθηηθή ηξαηησηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη:
αζθήζεηο αφπινπ –ελφπινπ, βνιέο κε φπιν G3-A3, πνξείεο, ζεξηλή δηαβίσζε
δηάξθεηαο πεξίπνπ 1 εβδνκάδαο, Παξειάζεηο, Βθπαηδεπηηθά ηαμίδηα θαη εθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο ζε ηξαηησηηθέο θαη γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο εγθαηαζηάζεηο,
Καζεκεξηλή ζσκαηηθή αγσγή, ηίβνο Μάρεο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ρνιή
Εθάξσλ.
Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε: Ώπφθηεζε γλψζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο
επηζηήκεο ηφζν ζε επίπεδν πξφιεςεο, φζν θαη θξνληίδαο.
Δ θαιιηέξγεηα ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη ε εμνηθείσζε κε ηελ έξεπλα έηζη ψζηε
νη Ώμησκαηηθνί Ννζειεπηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
ηερλνινγίαο. Δ απφθηεζε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη απφ
ηνλ Ώμησκαηηθφ Ννζειεπηή πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί σο δηνηθεηηθφ θαη
νξγαλσηηθφ ζηέιερνο ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ησλ Β.Α. ηε ρνιή κε κέξηκλα ηεο
Αηεχζπλζεο πνπδψλ, γίλεηαη ην κάζεκα ηεο Καξδην Ώλαπλεπζηηθήο Ώλαδσνγφλεζεο
(ΚΏΏ) θαζψο θαη θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα Κιηληθήο Ννζειεπηηθήο. Οη
ζπνπδαζηέο εμαζθνχληαη ζε πξνπιάζκαηα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο αίζνπζεο, κε
ζθνπφ ηελ πιήξε θαηαλφεζε θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηερλίαο ζηηο λνζειεπηηθέο
δηαδηθαζίεο. Παξάιιεια, ε Ώθαδεκατθή εθπαίδεπζε εκπινπηίδεηαη κε ηε δηδαζθαιία
μέλσλ γισζζψλ θαη ηελ παξνρή θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο παηδείαο, πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ρνιήο.
Σν εκεξήζην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη αθαδεκατθή εθπαίδεπζε ζην Παλεπηζηήκην
θαη θιηληθή άζθεζε ζε ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά λνζνθνκεία. Παξάιιεια δηεμάγεηαη
ζηε ΏΝ ηξαηησηηθή Βθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε, Ξέλεο Γιψζζεο θαη εθαξκνγέο
ζρεηηδφκελεο κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο.
Οη ζπνπδαζηέο - ζηξηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο δηακέλνπλ ππνρξεσηηθά
εληφο ηεο ρνιήο, εμέξρνληαη δε κε άδεηα ηεο Αηνηθεηνχ απηέο ηηο εκέξεο θαη
πεξηφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηεο ρνιήο. ια ηα έμνδα
δηακνλήο, έλδπζεο, ζίηηζεο, θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη εθπαίδεπζεο βαξχλνπλ
ην ειιεληθφ δεκφζην. Βπηπιένλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ιακβάλνπλ
κεληαίν ρξεκαηηθφ βνήζεκα. Οη πνπδαζηέο δηακέλνπλ ζε ζαιάκνπο κέρξη ηεζζάξσλ
αηφκσλ, ζηηίδνληαη ζην εζηηαηφξην πνπ δηαζέηεη ε ρνιή θαη ε πγεηνλνκηθή ηνπο
πεξίζαιςε παξέρεηαη ζην Εαηξείν ηεο ρνιήο ή ζην 401 ΓΝΏ.
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Οη απφθνηηνη ηεο ρνιήο ζηαδηνδξνκνχλ σο Ώλζππνινραγνί, εκαηνθφξνη ή
Ώλζππνζκελαγνί, αλάινγα κε ηνλ Κιάδν ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ ζηνλ νπνίν έρνπλ
θαηαλεκεζεί. Δ δηαδηθαζία ηεο θαηαλνκήο πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέηαξην έηνο
θνίηεζεο ζηε ρνιή. Οη απφθνηηνη ηεο ΏΝ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ
πνιιαπινχο ξφινπο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ δηηηή ηνπο ηδηφηεηα σο Ώμησκαηηθνί θαη
Ννζειεπηέο: α). Κπξίαξρα ηνπ θιηληθνχ λνζειεπηή ζηηο δηάθνξεο Ννζειεπηηθέο
Μνλάδεο θαη εηδηθά ηκήκαηα ησλ ηξαηησηηθψλ Ννζνθνκείσλ β). Σνπ θιηληθνχ
εθπαηδεπηή ζηα Ννζνθνκεία αιιά θαη ηεο ρνιήο γ). ε επηηειηθέο θαη δηνηθεηηθέο
ζέζεηο αλάινγα κε ηελ πξνυπεξεζία θαη ηα πξνζφληα ηνπο.

ΥΟΛΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ (ΜΤ)

Ώπνζηνιή ηεο ρνιήο Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ (ΜΤ) είλαη λα: α). Παξέρεη ζηνπο
πνπδαζηέο πνηνηηθή εθπαίδεπζε ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ηεο ρψξαο θαη λα
θαιιηεξγεί παξάιιεια ην ζηξαηησηηθφ πλεχκα πξνζδίδνληαο ζ΄ απηνχο φιεο ηηο
ζηξαηησηηθέο αξεηέο θαη ραξαθηεξηζηηθά β). Αηαηεξεί ην εζηθφ ησλ πνπδαζηψλ ζε
πςειφ επίπεδν θαη λα βειηηψλεη ζπλερψο ηελ εηθφλα θαη ην θχξνο ηεο ρνιήο θαη ηνπ
ψκαηνο ησλ Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ γεληθφηεξα. γ). Ώπνδίδεη ζην ηξαηφ Ξεξάο
Δγήηνξεο, Αηνηθεηηθνχο θαη Σερληθνχο Μνλίκνπο Τπαμησκαηηθνχο, ηθαλνχο λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ Βιιεληθψλ Βλφπισλ Απλάκεσλ θαη
λα εξγάδνληαη θαη επηρεηξνχλ ζ΄ έλα δηαθιαδηθφ Βπξσπατθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ.
1. ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ. ηξαηφπεδν «Καβξάθνπ», ΐ. Σζηηζάλε 63
42100 Σξίθαια. web site: http://www.smy.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 2 έηε
Δ είζνδνο ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο πια θαη ψκαηα. Δ εθπαίδεπζε
ζηε ρνιή δηαθξίλεηαη ζε Ώθαδεκατθή θαη ηξαηησηηθή.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο: ΐαζηθή ηξαηησηηθή
Βθπαίδεπζε, Φπρνινγία, Τγηεηλή, Βιιεληθή Λνγνηερλία, ηξαηησηηθφο Πνηληθφο
Κψδηθαο, Ππξνκαρηθά, Πνιηηηθή Εζηνξία Νεφηεξεο Βιιάδαο, Φπζηθή (ΐιεηηθή),
Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα Βξγαζίαο, ηξαηησηηθή Εζηνξία – Γεσγξαθία, Ώγγιηθά,
Πιεξνθνξηθή, Μεραλνινγία, Διεθηξνηερλία, Σερληθφ ρέδην, Ώπηνθίλεην,
ηξαηησηηθή Υεκηθή Σερλνινγία, Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά, Οξγάλσζε Βξγαζίαο,
Δγεζία, Κνηλσληνινγία, Φπρνινγηθέο Βπηρεηξήζεηο, Οξγάλσζε – Αηνίθεζε –
Management, θαζψο θαη καζήκαηα πνπ εζηηάδνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο
θάζε εηδηθφηεηαο, θ.ά.
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Οδεγφο ζπνπδψλ ρνιήο Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ (έθδνζε 2010)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d46a93545616540228e05380db001fe70
Σα πια ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο φπνπ θαηαλέκνληαη νη απνθνηηνχληεο είλαη ηα
παξαθάησ: Πεδηθφ, Σεζσξαθηζκέλα, Ππξνβνιηθφ, Μεραληθφ, Αηαβηβάζεηο,
Ώεξνπνξία ηξαηνχ, Φξνληηζηέο ησλ παξαπάλσ πισλ. Σα ψκαηα ηνπ ηξαηνχ
Ξεξάο φπνπ θαηαλέκνληαη νη απνθνηηνχληεο είλαη ηα παξαθάησ: Σερληθφ,
Βθνδηαζκνχ-Μεηαθνξψλ, Τιηθνχ Πνιέκνπ, Έξεπλαο-Πιεξνθνξηθήο, Τγεηνλνκηθφ,
Γεσγξαθηθφ, ηξαηησηηθψλ Γξακκαηέσλ, Σαρπδξνκηθφ, Φξνληηζηέο Σερληθνχ
Τγεηνλνκηθνχ.
Ώκέζσο κεηά ηελ θαηάηαμή ηνπο αθνινπζεί κηα πεξίνδνο πξνπαηδεχζεσο, πνπ
δηαξθεί ην ιηγφηεξν δχν κήλεο. Μεηά ην ηέινο απηήο, γίλνληαη επηινγηθέο δηαδηθαζίεο
γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζπνπδαζηψλ ζε δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο (Γηνηθεηηθνί θαη
Σερληθνί).
Ώλαιπηηθά:
α).
πια/Αηνηθεηηθνί
β).
πια/Σερληθνί
γ).
ψκαηα/Αηνηθεηηθνί δ). ψκαηα/Σερληθνί.
Οη δηνηθεηηθνί ζπνπδαζηέο ησλ πισλ θαη ησλ σκάησλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
2νπ έηνπο εθπαίδεπζήο ηνπο θαηαλέκνληαη ζηα πια -ψκαηα, νλνκάδνληαη Μφληκνη
Λνρίεο θαη ζπλερίδνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο ρνιέο Βθαξκνγήο πισλ θαη
σκάησλ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη ζηηο Μνλάδεο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο.
Οη Σερληθνί ζπνπδαζηέο ησλ πισλ θαη σκάησλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 1νπ
έηνπο εθπαίδεπζήο ησλ, θαηαλέκνληαη ζηα πια-ψκαηα ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο θαη ζηε
ζπλέρεηα γίλεηαη ε απνλνκή ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεπηέξνπ
έηνπο εθπαίδεπζεο νλνκάδνληαη Μφληκνη Λνρίεο, ζπλερίδνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο
ζηηο ρνιέο Βθαξκνγήο πισλ-σκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη ζηηο
Μνλάδεο.
Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ζην ζηξάηεπκα κεηά ηελ απνθνίηεζε είλαη πέληε
(5) έηε. Σα έμνδα θνηηήζεσο, βαξχλνπλ ην δεκφζην, ελψ απφ ηνλ πξψην κήλα νη
ζπνπδαζηέο ιακβάλνπλ κεληαίν ρξεκαηηθφ βνήζεκα. Οη ζπνπδαζηέο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο δηακέλνπλ ππνρξεσηηθά εληφο ηεο ρνιήο, εμέξρνληαη δε κφλν
κε άδεηα ηνπ δηνηθεηνχ απηήο, ηηο εκέξεο θαη πεξηφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ ηεο ρνιήο. Οη δεπηεξνεηείο ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο, φηαλ απνβάιινπλ
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηελ ηδηφηεηά ηνπο, πιελ ιφγσλ πγείαο, ππνρξενχληαη λα
θαηαβάινπλ απνδεκίσζε ζην δεκφζην.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Με ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ηε ρνιή, νη ζπνπδαζηέο νλνκάδνληαη Μφληκνη Λνρίεο
θαη ζπλερίδνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο ρνιέο εθαξκνγήο ησλ πισλ θαη
σκάησλ ζηα νπνία εληάρζεθαλ, φπνπ θαη απνθηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα ην
έξγν ην νπνίν ζα θιεζνχλ λα εθηειέζνπλ.
Ώθνχ ζπκπιεξψζνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 ρξφλν ππεξεζίαο, έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ
κέξνο ζε εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ, σο
ππνςήθηνη εηδηθήο θαηεγνξίαο θαη ζε πνζνζηφ 20% επί ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ. Δ
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χιε ησλ εμεηάζεσλ είλαη ησλ Παλειιελίσλ Βμεηάζεσλ, ζε ζέκαηα πνπ επηιέγεη ε
..Β.
Εθαλφο αξηζκφο Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ επηιέγνληαη, εθπαηδεχνληαη θαη
επαλδξψλνπλ ηηο Βηδηθέο Απλάκεηο σο αιεμηπησηηζηέο, θαηαδξνκείο, πεδνλαχηεο θαη
βαηξαράλζξσπνη. Βπηπιένλ κπνξνχλ λα ππεξεηήζνπλ ζηελ Ώεξνπνξία ηξαηνχ σο
ρεηξηζηέο θαη κεραληθνί ειηθνπηέξσλ ή ζε Γξαθεία Έξεπλαο-Πιεξνθνξηθήο, αθνχ
εθπαηδεπηνχλ σο Πξνγξακκαηηζηέο Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ.
Οη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Λνρηψλ, Βπηινρηψλ θαη
Ώξρηινρηψλ είλαη ελνπνηεκέλεο. Έηζη νη Μφληκνη Τπαμησκαηηθνί, εθφζνλ θξηζνχλ
πξναθηένη απφ ην αξκφδην πκβνχιην Κξίζεσο, πξνάγνληαη ζηνλ επφκελν βαζκφ,
αθνχ ζπκπιεξψζνπλ ην ρξφλν παξακνλήο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο ζε θάζε βαζκφ. Δ
πξναγσγή ζην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηή γίλεηαη κεηά απφ 12 ρξφληα ππεξεζίαο ζηνπο
βαζκνχο Λνρία-Βπηινρία-Ώξρηινρία.
Οη Ώλζππαζπηζηέο πξνάγνληαη ζην βαζκφ ηνπ Ώλζππνινραγνχ, αλάινγα κε ηα
πξνζφληα ηνπο, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ λφκν θαη εηζέξρνληαη ζην ψκα ησλ
Ώμησκαηηθψλ. Οη Ώμησκαηηθνί, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρνιή Μνλίκσλ
Τπαμησκαηηθψλ, έρνπλ κέρξη θαη ηνλ θαηαιεθηηθφ ηνπο βαζκφ εμέιημε ζε βαζκνχο
αληίζηνηρνπο κε ηνπο Ώμησκαηηθνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ηξαηησηηθή ρνιή
Βπειπίδσλ.

ΥΟΛΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΝΑΤΣΗΚΟΤ (ΜΤΝ)

Δ απνζηνιή ηεο ρνιήο Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (ΜΤΝ) είλαη: α). λα
παξέρεη ζηνπο εηζεξρφκελνπο ζπνπδαζηέο, αθελφο κελ ηελ θαηάιιειε ζηξαηησηηθή
θαη λαπηηθή αγσγή, αθεηέξνπ δε, ηελ αλαγθαία ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε,
θαζψο θαη ηερληθή θαηάξηηζε, β). κε ζθνπφ, ηελ απφδνζε Τπαμησκαηηθψλ, πνπ ζα
είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληα ηεο εηδηθφηεηαο/ηέρλεο ηνπο.
1. ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ Παιάζθαο, 12400 θαξακαγθάο.
web site: http://www.hellenicnavy.gr/smyn/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Ώκέζσο κεηά ηελ θαηάηαμή ηνπο αθνινπζεί κηα πεξίνδνο πξνπαηδεχζεσο πνπ δηαξθεί
ην ιηγφηεξν έλα κήλα θαηά ηελ νπνία θαηαλέκνληαη ζε εηδηθφηεηεο θαη ηέρλεο.
Οη Βηδηθφηεηεο θαη Σέρλεο έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε ηξεηο Οκάδεο: Πξψηε (Ώ), Αεχηεξε
(ΐ), Σξίηε (Γ) θαη θάζε κία πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: Οκάδα Α: ΣειεγξαθεηέοΣερλίηεο Ππξνβφισλ-εκαησξνί-Αηαρεηξηζηέο Τιηθνχ-Ώξκεληζηέο-ΑηαρεηξηζηέοΡαδηνεληνπηζηέο.
Οκάδα
Β:
Διεθηξνιφγνη/Διεθηξνηερλίηεο-Διεθηξνληθνί/
Αηεπζχλζεσο ΐνιήο-Διεθηξνληθνί Ραδηνεληνπηζηέο-Διεθηξνληθνί πλελλνήζεσο.
Οκάδα Γ: Μεραληθνί.
Δ ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ, ε θνίηεζε είλαη δηεηήο θαη
πεξηιακβάλεη γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ έηνο, ηε ρεηκεξηλή θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν, θαηά
ηηο νπνίεο παξέρνληαη ζηνπο Αφθηκνπο Τπαμησκαηηθνχο, φιεο νη αλαγθαίεο
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Ώθαδεκατθέο θαη Πξαθηηθέο γλψζεηο, θαζψο θαη ε ηξαηησηηθή θαη Ναπηηθή
Βθπαίδεπζε, πνπ θαζηζηνχλ ηνπο απνδηδφκελνπο Τπαμησκαηηθνχο ηθαλνχο λα
αληεπεμέιζνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο: πλνπηηθά ε δηάξζξσζε ηεο
παξερφκελεο αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο, πεξηιακβάλεη:
α) Σε ΐαζηθή Θεσξεηηθή Βθπαίδεπζε, ζην 1ν Σεηξάκελν κεηά ηελ θαηάηαμή ηνπο,
ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη Αφθηκνη, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο, δηδάζθνληαη «ΐαζηθά
Θεσξεηηθά Μαζήκαηα» (Ώγγιηθά, Γαιιηθά, Βιιεληθά γηα ηνπο αιινδαπνχο
ζπνπδαζηέο, Πιεξνθνξηθή, ΐαζηθφο Διεθηξηζκφο, ΐαζηθά Διεθηξνληθά,
Μαζεκαηηθά, Ναπηηθή Εζηνξία, Ναπηηθνί Καλνληζκνί, Γεληθέο Ναπηηθέο Γλψζεηο,
Ώπνγξαθέο, θιπ) β) Σελ Βηδηθή Θεσξεηηθή Βθπαίδεπζε, πνπ δηαξθεί ηα ππφινηπα
ηξία (3) Υεηκεξηλά Σεηξάκελα, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ, νη Αφθηκνη Τπαμησκαηηθνί
εθπαηδεχνληαη ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ησλ, ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο
Καλνληζκνχο Βθπαηδεχζεσο γ)Σελ Πξαθηηθή Βθπαίδεπζε ζε εξγαζηήξηα, ζπλεξγεία
ηνπ Ναπζηάζκνπ θαη ζε Πνιεκηθά Πινία, γηα ηα αληηθείκελα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.
Παξάιιεια κε ηελ Ώθαδεκατθή Βθπαίδεπζε, παξέρεηαη ζηνπο Ανθίκνπο
Τπαμησκαηηθνχο ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, Ναπηηθή θαη ηξαηησηηθή Βθπαίδεπζε,
κε ζθνπφ ηε γλψζε ηεο λαπηηθήο ηέρλεο, ηελ εμνηθείσζε κε ην λαπηηθφ πεξηβάιινλ,
αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηησηηθψλ γλψζεσλ θαη αξεηψλ. Βπηπξφζζεηα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ, εθηεινχληαη εθπαηδεπηηθνί πιφεο
δηήκεξεο ή ηξηήκεξεο δηάξθεηαο, κηα θνξά ηνλ κήλα, κε Πνιεκηθά Πινία ηνπ ηφινπ.
Σνπο Αφθηκνπο Τπαμησκαηηθνχο ζπλνδεχνπλ ζηα ηαμίδηα αμησκαηηθνί θαη
ππαμησκαηηθνί ηεο ρνιήο.
ηελ ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίδεηαη ζην κάζεκα ηεο
σκαηηθήο Ώγσγήο. Ο Αφθηκνο Τπαμησκαηηθφο, παξάιιεια κε ηελ πλεπκαηηθή
θαιιηέξγεηα θαη ηηο ζεσξεηηθέο/λαπηηθέο γλψζεηο πνπ απνθηά ζηελ δηάξθεηα ηεο
2εηνχο θνηηήζεσο ηνπο ζηε ΜΤΝ, γπκλάδεηαη θαζεκεξηλά θαη επί κηάκηζε ψξα, ππφ
ηελ επηηήξεζε γπκλαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη
λα αλαπηχμεη νξηζκέλεο ηθαλφηεηεο θαη πξνζφληα απαξαίηεηα γηα κέιινληα
Τπαμησκαηηθφ φπσο π.ρ. ηελ αγσληζηηθφηεηα, ηελ καρεηηθφηεηα, ηελ εκκνλή γηα ηε
λίθε θαη ηελ επγελή άκηιια, ηελ ζέιεζε, ελεξγεηηθφηεηα, ελζνπζηαζκφ θπζηθή θαη
ςπρηθή αληνρή.
Δθπαηδεπηηθνί Πιφεο: θνπφο ησλ Υεηκεξηλψλ Βθπαηδεπηηθψλ Πιφσλ είλαη ε
πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ Ανθίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ζε ζέκαηα ζεσξεηηθήο
εθπαίδεπζεο, ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηε ζάιαζζα θαζψο θαη ε πξνβνιή ηνπ Πνιεκηθνχ
Ναπηηθνχ ζηα ιηκάληα πνπ θαηαπιένπλ.
Σα ηαμίδηα απηά είλαη ζπλνιηθά νθηψ, δειαδή έλα γηα θάζε κήλα ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ
απφ ην Ννέκβξην έσο ηνλ Ενχλην. Ώπφ απηά, εθείλα ησλ κελψλ Ννεκβξίνπ,
Εαλνπαξίνπ, Φεβξνπαξίνπ ΜαΎνπ θαη Ενπλίνπ, δειαδή πέληε ζπλνιηθά, είλαη δηήκεξεο
δηάξθεηαο θαη ηα ππφινηπα ηξία, ησλ κελψλ Οθησβξίνπ, Αεθεκβξίνπ θαη Ώπξηιίνπ,
είλαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
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Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ κεηά ηελ απνθνίηεζε
είλαη πέληε (5) έηε. Δ εθπαίδεπζε ζηε ρνιή δηαθξίλεηαη ζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή.
Οη ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο ιακβάλνπλ κέξνο ζε εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα ζην εζσηεξηθφ
θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο Υψξαο κε πινία ηνπ ΠΝ. Σα έμνδα θνηηήζεσο, βαξχλνπλ ην
δεκφζην, ελψ απφ ηνλ πξψην κήλα νη ζπνπδαζηέο ιακβάλνπλ κεληαίν ρξεκαηηθφ
βνήζεκα. Οη ζπνπδαζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο δηακέλνπλ ππνρξεσηηθά
εληφο ηεο ρνιήο, εμέξρνληαη δε κφλν κε άδεηα ηνπ δηνηθεηνχ απηήο, ηηο εκέξεο θαη
πεξηφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο ρνιήο.
Οη απφθνηηνη ηεο ρνιήο κεηά απφ δηεηή επηηπρή θνίηεζε νλνκάδνληαη Κειεπζηέο θαη
ζηαδηνδξνκνχλ σο κφληκα ζηειέρε ηνπ Π.Ν. Ώπφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαηάμεψο
ηνπο ζηε ρνιή ν ρξφλνο πξνζκεηξάηαη σο ζπληάμηκε ππεξεζία. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο
παξακνλήο ζε θάζε βαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξναγσγή ηνπο θαη εθ‟ φζνλ
ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο είλαη: ην βαζκφ ηνπ Κειεπζηνχ, ηξία (3) ρξφληα.
ην βαζκφ ηνπ Βπηθειεπζηνχ, ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ Ώξρηθειεπζηνχ, ηξία
(3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηνχ, ηέζζεξα (4) ρξφληα ή 15 ρξφληα
ζπλνιηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηε .Μ.Τ.Ν., εθ ησλ
νπνίσλ δχν ρξφληα ζην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηνχ.

ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ (ΣΤΑ)

Ώπνζηνιή ηεο ρνιήο, είλαη ε εθπαίδεπζε Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ άξηηα
θαηαξηηζκέλσλ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηηο ηδηαίηεξα
απμεκέλεο ππνρξεψζεηο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζα ηνπο αλαηεζνχλ κέζα ζε έλα
πςειφ ηερλνινγηθά θνξέα πνπ είλαη ε Πνιεκηθή Ώεξνπνξία.
Δ πςειή ηερλνινγία ησλ αεξνζθαθψλ θαη ησλ µέζσλ εδάθνπο ηεο Πνιεµηθήο
Ώεξνπνξίαο απαηηεί Σερληθνχο µε γλψζεηο πςεινχ επηπέδνπ. ηελ πξφθιεζε απηή ε
ρνιή αληαπνθξίλεηαη µε απνθαζηζηηθφηεηα βειηηψλνληαο δηαξθψο ηα εθπαηδεπηηθά
ηεο πξνγξάκκαηα, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηα εθπαηδεπηηθά κέζα πνπ
δηαζέηεη. Έηζη ηα ζηειέρε ηα νπνία απνθνηηνχλ απφ ηελ ΣΤΏ δηαζέηνπλ ηηο
απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη πξνεηνηκαζκέλνη θαηάιιεια, γηα λα επαλδξψζνπλ
απνηειεζκαηηθά ηηο Μνλάδεο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη θαη λα εθπιεξψζνπλ ην
θαζήθνλ ηνπο ζηελ Παηξίδα σο ηξαηηψηεο θαη σο Σερληθνί.
1. ρνιή Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ Αεξνπνξίαο. Αηνίθεζε Ώεξνπνξηθήο
Βθπαίδεπζεο (ΑΏΒ), έδξα αεξνδξφκην 123 ΠΣΒ (Αεθέιεηα)web site:
http://www.haf.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 3 έηε
Μεηά ηελ θαηάηαμε ηνπο νη δφθηκνη εληάζζνληαη ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ
εηδηθφηεηεο: Μεραλνζπλζέηνπ, Μεραληθνχ Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ θαη Μεραλεκάησλ,
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Διεθηξνιφγνπ Γεληθνχ Οπινπξγνχ, πληεξεηή Ώεξνπνξηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ,
Σειεπηθνηλσληψλ, Διεθηξνληθψλ, Βιεγθηνχ Ώλαραηηίζεσλ θαη Γεληθνχ Τιηθνλφκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε πθηζηακέλεο αλάγθεο ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο. Δ
εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζε: Ώθαδεκατθή, ηξαηησηηθή, Ώζιεηηθή.
Με ηελ θαηάηαμε ησλ καζεηψλ ζηελ ρνιή εθαξκφδεηαη Πξφγξακκα ΐαζηθήο
ηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο (ΐΒ) κε ζθνπφ λα δηακνξθψζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ
Ανθίκνπ ζε αμηφκαρν Τπαμησκαηηθφ ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο θαη Βηδηθφ
πξφγξακκα Ώζιεηηθήο εθπαίδεπζεο (ΏΒ) κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο
θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο ηνπ Ανθίκνπ. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο ΐΒ θαη ηελ νξθσκνζία ησλ Ανθίκσλ, αξρίδεη ε Ώθαδεκατθή, ε
ηξαηησηηθή θαη ε Ώζιεηηθή εθπαίδεπζε πνπ δηαξθεί φζν θαη ε θνίηεζε ζηε ρνιή.
Δ Ώθαδεκατθή εθπαίδεπζε δηεμάγεηαη ην πξσί θαη έρεη δηάξθεηα έμη (6) εθπαηδεπηηθέο
ψξεο. Δ ηξαηησηηθή εθπαίδεπζε δηεμάγεηαη κία (1) εκέξα ηελ εβδνκάδα θαη έρεη
δηάξθεηα δχν (2) εθπαηδεπηηθψλ σξψλ. Δ Ώζιεηηθή εθπαίδεπζε δηεμάγεηαη δχν (2)
εκέξεο ηελ εβδνκάδα δηάξθεηαο δχν (2) εθπαηδεπηηθψλ σξψλ εκεξεζίσο. Καζεκεξηλά
ζην εκεξήζην πξφγξακκα ησλ θηλήζεσλ ηεο ρνιήο, ππάξρνπλ θαη ψξεο
ππνρξεσηηθήο θαη πξναηξεηηθήο κειέηεο. Βπηπιένλ ησλ καζεκάησλ εθηεινχληαη
εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα θαη δηαιέμεηο κε ζέκαηα εζληθνχ,
ζηξαηησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο: Ώλψηεξα Μαζεκαηηθά,
Διεθηξνινγία, Διεθηξηθέο Μεραλέο, Διεθηξνηερλία, ΐαζηθά Διεθηξνληθά,
Σειεπηθνηλσλίεο, Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία, Θεξκνδπλακηθή, Καχζηκα –
Ληπαληηθά, Μεραληθή, Ώληνρή Τιηθψλ, θαζψο θαη καζήκαηα πνπ εζηηάδνληαη ζηηο
πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο θάζε εηδηθφηεηαο, θ.ά.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ζηελ Πνιεκηθή Ώεξνπνξία κεηά ηελ απνθνίηεζε
είλαη πέληε (5) έηε. Δ εθπαίδεπζε ζηε ρνιή δηαθξίλεηαη ζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή.
Σα έμνδα θνηηήζεσο, βαξχλνπλ ην δεκφζην, ελψ απφ ηνλ πξψην κήλα νη ζπνπδαζηέο
ιακβάλνπλ κεληαίν ρξεκαηηθφ βνήζεκα. Οη ζπνπδαζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θνίηεζεο δηακέλνπλ ππνρξεσηηθά εληφο ηεο ρνιήο, εμέξρνληαη δε κφλν κε άδεηα ηνπ
δηνηθεηνχ απηήο, ηηο εκέξεο θαη πεξηφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο
ρνιήο.
ε φινπο ηνπο επηηπρφληεο απνθνίηνπο απνλέκεηαη ν ΐαζκφο ηνπ κελία. Ο
ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ζε θάζε βαζκφ, πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξναγσγή ηνπο
θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ινηπέο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο είλαη: ην βαζκφ ηνπ κελία
ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ Βπηζκελία ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ
Ώξρηζκελία ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηή ηέζζεξα (4) ρξφληα ή 15
ρξφληα. ζπλνιηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηε ΣΤΏ, εθ
ησλ νπνίσλ δχν ρξφληα ζην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηή. Μεηά ηελ πξναγσγή ηνπο ζην
βαζκφ ηνπ Ώλζππνζκελαγνχ, κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ κέρξη θαη ην βαζκφ ηνπ
κελάξρνπ.
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ΥΟΛΖ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
(ΤΓ)
Ώπνζηνιή ηεο ρνιήο Τπαμησκαηηθψλ Αηνηθεηηθψλ είλαη ε παξαγσγή
Τπαμησκαηηθψλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ κε
επηηπρία ζηηο ηδηαίηεξα απμεκέλεο ππνρξεψζεηο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζα ηνπο
αλαηίζεληαη κέζα ζ‟ έλα ηερλνινγηθά πςεινχ επηπέδνπ κεραληζκφ πνπ είλαη ε
Πνιεκηθή Ώεξνπνξία θαη ζ‟ έλα επηρεηξεζηαθά πνιχ επαίζζεην ρψξν φπσο είλαη ν
ελαέξηνο ρψξνο ηεο Παηξίδαο καο
Δ εμειηζζφκελε πνξεία ηνπ φπινπ ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
ξαγδαία ηερλνινγηθή πξφνδν, επέβαιε ηελ επέθηαζε ηεο Αηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο
θαη θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ρνιψλ πνπ πξνζβιέπνπλ
κε ηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, ζηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο απηήο.
Δ Αηνηθεηηθή ππνζηήξημε επηδξά άκεζα ζην επίπεδν εηνηκφηεηαο ησλ Ώεξνπνξηθψλ
δπλάκεσλ γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη απαηηεί δηνηθεηηθά ζηειέρε µε
γλψζεηο πςεινχ επηπέδνπ. ηελ πξφθιεζε απηή ε ρνιή αληαπνθξίλεηαη µε
απνθαζηζηηθφηεηα εθζπγρξνλίδνληαο ζπλερψο ηα εθπαηδεπηηθά ηεο πξνγξάµµαηα,
µεζφδνπο θαη κέζα. Έηζη ηα ζηειέρε ηα νπνία απνθνηηνχλ απφ ηελ ΤΑ δηαζέηνπλ ηηο
απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη πξνεηνηµαζκέλνη θαηάιιεια, γηα λα επαλδξψζνπλ
απνηειεζκαηηθά ηηο Μνλάδεο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη θαη λα εθπιεξψζνπλ ην
θαζήθνλ ηνπο ζηελ Παηξίδα.
1. ρνιή Τπαμησκαηηθψλ Γηνηθεηηθψλ. Αηνίθεζε Ώεξνπνξηθήο Βθπαίδεπζεο
(ΑΏΒ), έδξα Ώεξνπνξηθή ΐάζε ΒΑΒ, Θέξκε Θεζζαινλίθεο. web site:
http://www.haf.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 2 έηε.
Μεηά ηελ θαηάηαμε ηεο νη δφθηκνη εληάζζνληαη ζε κία απφ ηεο παξαθάησ
Βηδηθφηεηεο: ηξαηνιφγνπ, Σακεηαθνχ, Πιεξνθνξηψλ, Ώκχλεο Ώεξνδξνκίσλ,
Μεηεσξνιφγνπ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε πθηζηακέλεο αλάγθεο ηεο Πνιεκηθήο
Ώεξνπνξίαο. Δ εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζε: α). Αθαδεκατθή θαη β). ηξαηησηηθή.
Με ηελ θαηάηαμε ησλ καζεηψλ ζηελ ρνιή εθαξκφδεηαη Πξφγξακκα ΐαζηθήο
ηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο (ΐΒ) κε ζθνπφ λα δηακνξθψζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ
Ανθίκνπ ζε αμηφκαρν Τπαμησκαηηθφ ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο θαη Βηδηθφ
πξφγξακκα Ώζιεηηθήο εθπαίδεπζεο (ΏΒ) κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο
θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο ηνπ Ανθίκνπ. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο ΐΒ θαη ηελ νξθσκνζία ησλ Ανθίκσλ, αξρίδεη ε Ώθαδεκατθή θαη ε
ηξαηησηηθή εθπαίδεπζε πνπ δηαξθεί φζν θαη ε θνίηεζε ζηε ρνιή.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο: Ξέλεο Γιψζζεο, Πιεξνθνξηθή,
Βζληθά Θέκαηα, Καλνληζκφο ηξαηησηηθήο Ώιιεινγξαθίαο, Καλνληζκφο Πεηζαξρίαο
Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο, Βξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο, Computer Based Training,
Βξγαζηήξην Μεηεσξνινγίαο, Βξγαζηήξην Φσηνεξκελείαο, θαζψο θαη καζήκαηα πνπ
εζηηάδνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο θάζε εηδηθφηεηαο, θ.ά.
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Σα θαζήθνληα ησλ εηδηθνηήησλ \ησλ Τπαμησκαηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Ώεξνπνξίαο είλαη
ηα εμήο: Βηδηθφηεηα ηξαηνιφγνο: Οη Μφληκνη Τπαμησκαηηθνί εηδηθφηεηαο
ηξαηνιφγνπ ζηειερψλνπλ ηα Σκήκαηα – Γξαθεία Πξνζσπηθνχ ησλ δηάθνξσλ
Τπεξεζηψλ θαη Μνλάδσλ ηεο Π.Ώ. θαη ρεηξίδνληαη ζέκαηα ηξαηησηηθνχ
Πξνζσπηθνχ θαη εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο. Βηδηθφηεηα Σακεηαθφο:
Ώζρνιείηαη κε ζέκαηα δηαρείξηζεο νηθνλνκηθνχ. Βηδηθφηεηα Πιεξνθνξηψλ:
Ώζρνιείηαη κε ηελ ζπιινγή, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ γηα ηελ
ππνζηήξημε θαη δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ. Βηδηθφηεηα Ώκχλεο Ώεξνδξνκίσλ:
Ώζρνιείηαη κε ηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε ζχγρξνλσλ αληηαεξνπνξηθψλ ζπζηεκάησλ
θαζψο θαη κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θξνχξεζεο αεξνδξνκίσλ. Βηδηθφηεηα
Μεηεσξνιφγνο: Ώζρνιείηαη κε ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηξνχ.
Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ζηελ Πνιεκηθή Ώεξνπνξία κεηά ηελ απνθνίηεζε
είλαη πέληε (5) έηε. Σα έμνδα θνηηήζεσο, βαξχλνπλ ην δεκφζην, ελψ απφ ηνλ πξψην
κήλα νη ζπνπδαζηέο ιακβάλνπλ κεληαίν ρξεκαηηθφ βνήζεκα. Οη ζπνπδαζηέο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο δηακέλνπλ ππνρξεσηηθά εληφο ηεο ρνιήο, εμέξρνληαη δε κφλν
κε άδεηα ηνπ δηνηθεηνχ απηήο, ηηο εκέξεο θαη πεξηφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ ηεο ρνιήο.
ε φινπο ηνπο επηηπρφληεο απνθνίηνπο απνλέκεηαη ν ΐαζκφο ηνπ κελία. Ο
ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ζε θάζε βαζκφ, πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξναγσγή ηνπο
θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ινηπέο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο είλαη: ην βαζκφ ηνπ κελία
ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ Βπηζκελία ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ
Ώξρηζκελία ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηή ηέζζεξα (4) ρξφληα ή 15
ρξφληα ζπλνιηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηε ΤΑ, εθ ησλ
νπνίσλ δχν ρξφληα ζην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηή. Μεηά ηελ πξναγσγή ηνπο ζην
βαζκφ ηνπ Ώλζππνζκελαγνχ, κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ κέρξη θαη ην βαζκφ ηνπ
κελάξρνπ.

ΥΟΛΖ ΗΠΣΑΜΔΝΧΝ ΡΑΓΗΟΝΑΤΣΗΛΧΝ

Ώπνζηνιή ηεο ρνιήο είλαη ε δηα ηεο άξηηαο εθπαίδεπζεο, παξαγσγή Τπαμησκαηηθψλ
Επηακέλσλ Ραδηνλαπηίισλ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία, ζηηο
ηδηαίηεξα απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ζαλ πιεξψκαηα αεξνζθαθψλ θαη ζηα ππφινηπα
θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη ζε έλα ηερλνινγηθά πςεινχ, επηπέδνπ κεραληζκφ
φπσο είλαη ε Πνιεκηθή Ώεξνπνξία, ζηνλ επηρεηξεζηαθά πνιχ επαίζζεην, ελαέξην
ρψξν ηεο Παηξίδαο καο.
Δ ρνιή απνηειεί ζχγρξνλν θαη αξηηφηαηα νξγαλσκέλε εθπαηδεπηηθή κνλάδα θαη
εληζρχεη ην πηεηηθφ, κεηαθνξηθφ έξγν ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο κε εμεηδηθεπκέλα
ζηειέρε, πνπ ρεηξίδνληαη θαηά ηξφπν ππεχζπλν σο πιεξψκαηα, ηα Ραδηνλαπηηιηαθά
πζηήκαηα θαη γλσξίδνπλ ηελ αεξνλαπηηιηαθή επηζηήκε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα
ηελ αζθαιή θαη αθξηβή πνξεία ησλ Ώεξνζθαθψλ.
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Δ ρνιή ζήκεξα ζπλερίδεη απξφζθνπηε ηελ εθπαηδεπηηθή ηεο πνξεία θαη θηινδνμεί
κε ηελ αξκφδνπζα ζηξαηησηηθή αγσγή θαη ζπζηεκαηηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε,
λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο ηεο νινθιεξσκέλνπο άλδξεο, ηθαλνχο Ραδηνλαπηίινπο
κε ηα απαξαίηεηα εζηθά θαη πλεπκαηηθά εθφδηα, γηα λα αλαδεηρζνχλ ζηηο θξίζηκεο
ζηηγκέο ηεο ρψξαο άμηνη ησλ πξνζδνθηψλ ηεο ΠΏ θαη ηνπ Έζλνπο.
1. ρνιή Ηπηακέλσλ Ραδηνλαπηίισλ. Αηνίθεζε Ώεξνπνξηθήο Βθπαίδεπζεο (ΑΏΒ),
έδξα αεξνδξφκην ηεο 123 ΠΣΒ (Αεθέιεηα)web site: http://www.haf.gr

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 2 έηε
Δ εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζε α). ηξαηησηηθή β). Αθαδεκατθή γ). Πηεηηθή θαη δ).
Αζιεηηθή. Με ηελ θαηάηαμε ησλ καζεηψλ ζηελ ρνιή εθαξκφδεηαη Πξφγξακκα
ΐαζηθήο ηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο (ΐΒ) κε ζθνπφ λα δηακνξθψζεη ηνλ ραξαθηήξα
ηνπ Ανθίκνπ ζε αμηφκαρν Τπαμησκαηηθφ ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο θαη Βηδηθφ
πξφγξακκα Ώζιεηηθήο εθπαίδεπζεο (ΏΒ) κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο
θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο ηνπ Ανθίκνπ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ΐΒ θαη ηελ νξθσκνζία ησλ Ανθίκσλ, αξρίδεη ε
Ώθαδεκατθή, ε ηξαηησηηθή, ε Πηεηηθή θαη ε Ώζιεηηθή εθπαίδεπζε πνπ δηαξθεί φζν
θαη ε θνίηεζε ζηε ρνιή. Καζεκεξηλά ζην εκεξήζην πξφγξακκα ησλ θηλήζεσλ ηεο
ρνιήο, ππάξρνπλ θαη ψξεο ππνρξεσηηθήο θαη πξναηξεηηθήο κειέηεο. Βπηπιένλ ησλ
καζεκάησλ εθηεινχληαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα θαη
δηαιέμεηο κε ζέκαηα εζληθνχ, ζηξαηησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο: Ώεξνλαπηηιία, Ραδηνλαπηηιία,
Ώεξνδπλακηθή, Υάξηεο, πζηήκαηα Ώεξνζθάθνπο, Ώζθάιεηα Πηήζεσλ – Βδάθνπο,
Γεληθή-Ώεξνπνξηθή
Μεηεσξνινγία,
Ώεξνπνξηθή
Εαηξηθή,
Πιεξνθνξηθή,
Σειεπηθνηλσλίεο, Ώκπληηθά Θέκαηα, Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα, θ.ά.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Δ ζρνιή δελ δέρεηαη ζπνπδαζηέο θάζε ρξφλν, αιιά κφλν φηαλ ην επηηξέπνπλ νη
πθηζηακέλεο αλάγθεο ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο. Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο
παξακνλήο ζηελ Πνιεκηθή Ώεξνπνξία κεηά ηελ απνθνίηεζε είλαη πέληε (5) έηε. Σα
έμνδα θνηηήζεσο, βαξχλνπλ ην δεκφζην, ελψ απφ ηνλ πξψην κήλα νη ζπνπδαζηέο
ιακβάλνπλ κεληαίν ρξεκαηηθφ βνήζεκα. Οη ζπνπδαζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θνίηεζεο δηακέλνπλ ππνρξεσηηθά εληφο ηεο ρνιήο, εμέξρνληαη δε κφλν κε άδεηα ηνπ
δηνηθεηνχ απηήο, ηηο εκέξεο θαη πεξηφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο
ρνιήο.
ε φινπο ηνπο επηηπρφληεο απνθνίηνπο απνλέκεηαη ν ΐαζκφο ηνπ κελία. Ο
ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ζε θάζε βαζκφ, πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξναγσγή ηνπο
θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ινηπέο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο είλαη: ην βαζκφ ηνπ κελία
ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ Βπηζκελία ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ
Ώξρηζκελία ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηή ηέζζεξα (4) ρξφληα ή 15
ρξφληα. ζπλνιηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηε ρνιή
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Επηακέλσλ Ραδηνλαπηίισλ, εθ ησλ νπνίσλ δχν ρξφληα ζην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηή.
Μεηά ηελ πξναγσγή ηνπο ζην βαζκφ ηνπ Ώλζππνζκελαγνχ, κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ
κέρξη θαη ην βαζκφ ηνπ κελάξρνπ.

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΥΟΛΖ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ (..Α..)

Ώπνζηνιή ηεο ρνιήο είλαη, ε παξνρή αξκνληθά ζπλδπαζκέλεο, επηζηεκνληθήο θαη
ζηξαηησηηθήο εθπαηδεχζεσο, γηα ηελ θαηάξηηζε κνλίκσλ Ώμησκαηηθψλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ φπσο παξαθάησ:
Τγεηνλνκηθνχ (Εαηξνί, Κηελίαηξνη, Οδνληίαηξνη, Φαξκαθνπνηνί, Φπρνιφγνη),
Οηθνλνκηθνχ, ηξαηνινγηθνχ.
1. ηξαηησηηθή ρνιή Αμησκαηηθψλ σκάησλ (..Α..). Πιήζσλνο Γεκηζηνχ 2,
54638 Θεζζαινλίθε. web site: http://www.ssas.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ θνίηεζε δηαξθεί: 6 ρξφληα γηα ην Εαηξηθφ, 5 γηα ην Κηεληαηξηθφ, Οδνληηαηξηθφ θαη
Φαξκαθεπηηθφ Σκήκα θαη 4 ρξφληα γηα ην Οηθνλνκηθφ, ηξαηνινγηθφ θαη Φπρνινγηθφ
Σκήκα.
Δ εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζε α). Αθαδεκατθή θαη β). ηξαηησηηθή. Δ Ώθαδεκατθή
εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο αληίζηνηρεο ρνιέο ηνπ Ώξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, εθπαηδεχνληαη ζε απηφ φπσο φινη νη άιινη ηδηψηεο
θνηηεηέο θαη έρνπλ ηηο ίδηεο κε απηνχο ππνρξεψζεηο. Δ ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε
δηεμάγεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ρνιήο.
ηξαηησηηθή εθπαίδεπζε:
Οη καζεηέο ηεο ..Ώ.., εθηφο απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ θνηηεηή ηνπ Ώ.Π.Θ., θέξνπλ
παξάιιεια θαη εθείλε ηνπ ζηξαηησηηθνχ. Ώπφξξνηα ηνπ δηπινχ απηνχ ξφινπ είλαη θαη
θάπνηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα αιιά επίζεο θαη χπαξμε επηπιένλ ππνρξεψζεσλ,
φπσο θαίλεηαη παξαθάησ:
ε φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ..Ώ.. παξέρεηαη πιήξεο ηαηξηθή πεξίζαιςε θαζψο
επίζεο θαη θαξκαθεπηηθή θάιπςε θαη θξνληίδα. Έρνπλ δηθαηψκαηα ζηέγαζεο,
έλδπζεο, ιέζρεο φπσο θαη κηθξήο κεληαίαο ρνξεγίαο.
ε αληηδηαζηνιή, νη καζεηέο ηεο ..Ώ.. είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνχλ κηα
ζεηξά ζηξαηησηηθψλ καζεκάησλ, βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη εηήζηα.
Κχξηνο ζηφρνο ησλ καζεκάησλ απηψλ είλαη αθ‟ ελφο κελ ε νκαιή έληαμε ησλ
καζεηψλ ζην πλεχκα ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, αθ‟ εηαίξνπ δε ε παξνρή εηδηθψλ
γλψζεσλ ζε εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα (ηξαηησηηθφ Πνηληθφ Αίθαην, Θέκαηα
Αηνηθεηηθήο κέξηκλαο, Οξγάλσζε ηνπ Τγεηνλνκηθνχ ζε ζπλζήθεο εθζηξαηείαο,
πξνζηαζία απφ Ππξεληθά-ΐηνινγηθά-Υεκηθά πια, Θέκαηα Δγεζίαο θ.ά.).
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ηα πιαίζηα απηήο ηεο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο νη καζεηέο είλαη επηθνξηηζκέλνη κε
θαζήθνληα θαη ππεξεζίεο (ζθνπηέο, φξγαλα ππεξεζίαο θ.ά.), ελψ επηπξφζζεηα θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ ιακβάλεη ρψξα θαη ε ζεξηλή δηαβίσζε (ζηξαηησηηθή
άζθεζε ησλ ηξηψλ πξψησλ ηάμεσλ) ησλ καζεηψλ ζην Πνζείδη Υαιθηδηθήο.
Ώμίδεη λα ηνληζζεί ηέινο φηη γεληθά ε ηδηφηεηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ ζπλεπάγεηαη φηη ν
ίδηνο πξέπεη λα θαιιηεξγεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζπλερψο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε κηα
ζεηξά άγξαθσλ θαη άηππσλ ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο νθείινπλ λα ραξαθηεξίδνπλ
θάζε εθδήισζε ηεο δσήο ηνπ, ηδησηηθήο αιιά θαη ζπιινγηθήο. Ο ζηξαηησηηθφο, σο
εγέηεο, είλαη απαξαίηεην λα δηαθξίλεηαη γηα ην ήζνο, ην ραξαθηήξα θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηνπο πξντζηακέλνπο αιιά θαη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ.
Σν παξάζηεκα δε θαη ε εκθάληζή ηνπ νθείινπλ λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εκπλένπλ
θχξνο θαη ζεβαζκφ πξνο ηνπο δηνηθνχκελνπο.
Ώκέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε ρνιή, νη λένη Μαζεηέο πξαγκαηνπνηνχλ ηε
βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα είλαη ηξεηο (3) εβδνκάδεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη
παξάιιεια κε ηελ Παλεπηζηεκηαθή δξαζηεξηφηεηα, ζε ψξεο θαηά ηηο νπνίεο δελ
ππάξρνπλ Παλεπηζηεκηαθέο ππνρξεψζεηο. Ο θχθινο ηεο εηήζηαο ζηξαηησηηθήο
εθπαίδεπζεο νινθιεξψλεηαη κεηά ην ηέινο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ εμεηάζεσλ ηνπ
Ενπλίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ζεξηλήο θαηαζθελσηηθήο δηαβίσζεο ησλ Μαζεηψλ-ηξηψλ,
ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη ηξεηο (3) πξψηεο ηάμεηο ηεο ρνιήο. Δ ζεξηλή δηαβίσζε
αξρίδεη ζπλήζσο ζηηο αξρέο Ενπιίνπ, θαη δηαξθεί ηξεηο (3) εβδνκάδεο. Με ην ηέινο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο απηήο ηειεηψλεη ην εθπαηδεπηηθφ έηνο, θαη νη καζεηέο-ηξηεο
αλαρσξνχλ γηα ηελ θαινθαηξηλή ηνπο άδεηα.
Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε:
Δ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηα παξαθάησ έμη (6) ηκήκαηα ηνπ
Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο: Εαηξηθφ, Κηεληαηξηθφ, Οδνληηαηξηθφ,
Φαξκαθεπηηθφ, Φπρνινγηθφ, ΝΟΒ (Ννκηθψλ – Οηθνλνκηθψλ – Βπηζηεκψλ). Γηα ην
Οηθνλνκηθφ θαη ηξαηνινγηθφ ηκήκα ηεο ρνιήο αληίζηνηρα.
Οη καζεηέο ηεο ..Ώ.. δηδάζθνληαη ζην Παλεπηζηήκην φπσο φινη νη άιινη θνηηεηέο,
θαη έρνπλ ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο. Αηδάζθνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ην
πξφγξακκα ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο καζήκαηα, θαη θάλνπλ
πξαθηηθή εμάζθεζε ζηα εξγαζηήξηα θαη ηηο θιηληθέο ηνπ. Δ ρνιή κε ηνπο αξκνδίνπο
αμησκαηηθνχο ηεο Αηεπζχλζεσο πνπδψλ παξαθνινπζεί ηελ Παλεπηζηεκηαθή
εθπαίδεπζε ησλ Μαζεηψλ θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη απφθνηηνη ηεο ρνιήο είλαη ππνρξεσκέλνη κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο λα κείλνπλ
ζην ζηξάηεπκα: νη Εαηξνί 12 ρξφληα, νη Κηελίαηξνη, Οδνληίαηξνη θαη Φαξκαθνπνηνί
10 ρξφληα θαη νη Οηθνλνκηθνί, ηξαηνιφγνη θαη Φπρνιφγνη 8 ρξφληα.
Οη Μαζεηέο-ηξηεο ηεο ρνιήο έρνπλ απφ ηε ζηηγκή ηεο θνηηήζεψο ησλ ηηο εηδηθφηεηεο
ησλ Σκεκάησλ απηήο, εηο ηα νπνία πξφθεηηαη λα θνηηήζνπλ σο επηηπρφληεο-νπζεο ησλ
Παλειιελίσλ Βμεηάζεσλ. Οη απφθνηηνη ηεο ..Ώ.. θαηαλέκνληαη θαη ζηνπο ηξεηο
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θιάδνπο ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ (ηξαηφο Ξεξάο, Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, Πνιεκηθή
Ώεξνπνξία) θαη ηελ Βιιεληθή Ώζηπλνκία. Δ θαηαλνκή ηνπο γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία θαη θαλφλεο, θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ηνπο.
Οη απφθνηηνη ηεο ..Ώ.. κφιηο πάξνπλ ην πηπρίν ηνπο νξθίδνληαη ζην Ώ.Π.Θ. θαη
αθνινχζσο ζηε ρνιή, θαη ηνπο απνλέκεηαη ν βαζκφο ηνπ Ώλζππνινραγνχ/
Ώλζππνζκελαγνχ/ εκαηνθφξνπ/ Ώλζππαζηπλφκνπ αληίζηνηρα.

ΑΝΧΣΔΡΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΡΖΣΖ
ΑΝΧΣΔΡΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΟΓΟΤ
ΏΝΧΣΒΡΒ ΥΟΛΒ ΣΟΤΡΕΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ
ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Ώλσηέξσ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο απνηειεί ε
θαηάξηηζε ζηειερψλ γηα ηηο μελνδνρεηαθέο, θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο ηνπ Σνπξηζηηθνχ
ηνκέα.
2. Αλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Ρφδνπ (Ώ..Σ.Β.Ρ.)
Αεκνθξαηίαο 2. 85100 Ρφδνο
3. Αλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Αγ. Νηθνιάνπ Κξήηεο
(Ώ..Σ.Β.Ώ.Ν.) Λαηνχο 25. 72100 Άγηνο Νηθφιανο
web site Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ: http://www.mintour.edu.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Δ θνίηεζε δηαξθεί επηά εμάκελα.
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο Ώλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο απαηηείηαη
εμέηαζε ζε έλα απφ ηα ηέζζεξα εηδηθά καζήκαηα: Ώγγιηθή Γιψζζα, ή Γαιιηθή
Γιψζζα, ή Γεξκαληθή Γιψζζα, ή Εηαιηθή Γιψζζα.
Κάζε εθπαηδεπηηθφ έηνο πεξηιακβάλεη δχν θχθινπο ζπνπδψλ α). Σνλ Θεσξεηηθφ,
πνπ αξρίδεη ηνλ κήλα Οθηψβξην θάζε εθπαηδεπηηθνχ έηνπο θαη ιήγεη ηνλ κήλα Ενχλην
ηνπ επνκέλνπ έηνπο. β). Σνλ Πξαθηηθφ, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη
αλαπφζπαζηε ζπλέρεηα ηεο εθπαίδεπζεο, αξρίδεη ηνλ κήλα Ενχιην θαη ιήγεη ζην ηέινο
ηνπ κελφο επηεκβξίνπ. Οη καζεηέο ηνπνζεηνχληαη κε κέξηκλα ηεο ζρνιήο γηα
πξαθηηθή άζθεζε ζε επηιεγκέλεο Ξελνδνρεηαθέο θαη Σνπξηζηηθέο Βπηρεηξήζεηο.
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηνλ Σνπξηζκφ, Μαγεηξηθή, Βζηηαηνξηαθή
ηερληθή, Τπεξεζία νξφθσλ, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Ώξρέο Αηνίθεζεο, Ώξρέο
Οηθνλνκηθήο, Μαδηθή παξαγσγή θαγεηψλ, Μπαξ-Πνηά-Οηλνινγία, Βηζαγσγή ζηνπο
Δ/Τ, Αηαρείξηζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηαηηζηηθή επηρεηξήζεσλ, Γεληθέο αξρέο
Λνγηζηηθήο, Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία επηζηηηζηηθψλ κνλάδσλ, Τπεξεζία ππνδνρήο
θαη θξαηήζεσλ, Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία, Ώξρηηεθηνληθή-εμνπιηζκφο μελνδνρείσλ,
Λνγηζηηθή εηαηξεηψλ, ηνηρεία δηθαίνπ, Σνπξηζηηθή Κνηλσληνινγία θαη Σνπξηζηηθή
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Φπρνινγία, Σήξεζε ινγαξηαζκψλ πειαηψλ, Μεραλνξγάλσζε μελνδνρείσλ,
Σνπξηζηηθή Γεσγξαθία ηεο Βιιάδαο, Βξγαζηαθέο ζρέζεηο, Ώγγιηθή Σνπξηζηηθή
Οξνινγία, Αεχηεξε μέλε γιψζζα (Σνπξηζηηθή Οξνινγία), Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ,
Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνίθεζε, Ξελνδνρεηαθή Ννκνζεζία, Αηνίθεζε μελνδνρεηαθψλ
επηρεηξήζεσλ, πληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκψλ μελνδνρείσλ,
Αηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη επηθνηλσλία ζηνλ ηνπξηζκφ, Έξεπλα Σνπξηζηηθήο
Ώγνξάο, Καηαλαισηηθή πκπεξηθνξά Σνπξίζηα, Βπαγγεικαηηθφο Σνπξηζκφο,
Πξνψζεζε μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο, Ξελνδνρεηαθφ ινγηζκηθφ, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα
ζηνλ ηνπξηζκφ, Φπραγσγία μελνδνρείσλ, Σνπξηζηηθή Ώλάπηπμε θαη Σνπξηζηηθή
Πνιηηηθή. Βπίζεο : Πηπρηαθή εξγαζία & Πξαθηηθή άζθεζε.
Οη αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο πξνεηνηκάδνπλ αλψηεξα ζηειέρε γηα
ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. ηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ε
απφθηεζε απαξαίηεησλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, θαζψο θαη ε
αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ δηνίθεζεο γηα κηα επηηπρεκέλε ζηαδηνδξνκία ζηνλ θιάδν.
Δ θνίηεζε δηαξθεί 7 εμάκελα θαη πεξηιακβάλεη επίζεο θαη 9 κήλεο ακεηβφκελε θαη
επνπηεπφκελε πξαθηηθή άζθεζε ζε επηιεγκέλεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο.
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ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΥΟΛΔ
ΔΚΣΟ ΠΑΝΔΛΑΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΔΧΝ
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Δ εηζαγσγή ζηα παξαθάησ ηκήκαηα δελ γίλεηαη κέζα απφ ην ζχζηεκα ησλ
παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, αιιά κε εηδηθέο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο, πνπ δηελεξγνχληαη
απφ ην ίδηα ηα ηκήκαηα:
Σκήκα Δηθαζηηθψλ Σερλψλ (Ώλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ)
Σκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ (Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο)
 Σκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ (Παλεπηζηήκην Απηηθήο
Μαθεδνλίαο)



ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
ΏΝΧΣΏΣΔ ΥΟΛΔ ΚΏΛΧΝ ΣΒΥΝΧΝ
θνπφο ηεο Ώλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ είλαη λα αλαπηχζζεη ηηο θαιιηηερληθέο
δεμηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ θαη λα ηνπο παξέρεη ηηο αλαγθαίεο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο
γλψζεηο γχξσ απφ ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο θαη λα
ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ.
1. Σκήκα Δηθαζηηθψλ Σερλψλ. Ώλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Παηεζίσλ 42,
106 82 Ώζήλα. web site: http://www.asfa.gr/greek/index.html

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα)
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Εζηνξία ηεο Σέρλεο, Εζηνξία ησλ Ώηζζεηηθψλ Θεσξηψλ,
Μεζνδνινγία θαη Εζηνξηνγξαθία ηεο Σέρλεο, Εζηνξία ηεο Ώξρηηεθηνληθήο, Βπξσπατθή
Εζηνξία ησλ Νενηέξσλ θαη Μνληέξλσλ ρξφλσλ, Ξέλε Γιψζζα, Βπξσπατθή
Λνγνηερλία, Βηδηθά Θέκαηα Θεσξίαο θαη Φηινζνθίαο ηεο Σέρλεο, Βηδηθά Θέκαηα
Εζηνξίαο ηεο Ώξρηηεθηνληθήο, Εζηνξία ηεο Νεφηεξεο Βπξσπατθήο Σέρλεο, Θεσξία θαη
Φηινζνθία ηεο Σέρλεο, Εζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Σέρλεο, Κξηηηθή ηεο Σέρλεο,
Κνηλσληνινγία ηεο Σέρλεο, Πνιηηηζκηθή Ώλζξσπνινγία, Βηδηθά Θέκαηα
Κνηλσληνινγίαο ηεο Σέρλεο, Φπραλαιπηηθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο Σέρλεο, Εζηνξία ηεο
Μνληέξλαο Σέρλεο, Ώλζξσπνινγία ηεο Σέρλεο, Αηαρείξηζε πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ,
Σέρλε θαη Φηινζνθία, πγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο Σέρλεο θαη Λνγνηερλίαο,
Μνπζεηνινγία, Εζηνξία ηεο χγρξνλεο Σέρλεο, Βηδηθά ζέκαηα Εζηνξίαο ηεο
χγρξνλεο Ώξρηηεθηνληθήο, Φπρνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο, Πξνβιήκαηα ζηε Θεσξία
ηεο Σέρλεο, Βηδηθά Θέκαηα Θεσξίαο ηεο Σέρλεο, Βηζαγσγή ζηελ Εζηνξία ηεο
Μνπζηθήο, Βηζαγσγή ζηελ Εζηνξία ηνπ Θεάηξνπ, Παηδαγσγηθή, Αηδαθηηθή,
Πξνβιήκαηα έξεπλαο ζηελ Εζηνξία ηεο Σέρλεο, θ.ά.
Δ Ώλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ απνλέκεη εληαίν πηπρίν κε ηηο εμήο θαηεπζχλζεηο:
α). Γιππηηθήο β). Υαξαθηηθήο γ). Εσγξαθηθήο.
Οη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ηεο Ώλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ δελ ππάγνληαη ζην
ζχζηεκα ησλ Παλειιελίσλ Βμεηάζεσλ θαη, δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ην Τ.Ώ .
Φ.151/2995/ΐ6 (ΦΒΚ 55 η.ΐ΄/25.01.2010). Αηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εηζηηήξηεο
εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ ζηελ Ώλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ έρνπλ:
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α). Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ηίηινπ Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ ή επηαηάμηνπ ή νθηαηάμηνπ
Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ρνιείνπ Μέζεο Βθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ β). ε πνζνζηφ κέρξη 15% επί ηνπ εθάζηνηε νξηδφκελνπ αξηζκνχ
εηζαθηέσλ νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ηξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή ελδεηθηηθνχ πξναγσγήο
απφ αληίζηνηρε ηάμε εμαηάμηνπ ή επηαηάμηνπ ή νθηαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ
ηίηινπ ρνιείνπ Μέζεο Βθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, εθφζνλ έρνπλ
ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή πξνδηάζεζε, δηαπηζησκέλε κε απφθαζε ηεο Βπηηξνπήο
Βηζηηεξίσλ Βμεηάζεσλ ηεο ρνιήο.
Οη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ηεο Ώλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ γίλνληαη ην κήλα
επηέκβξην.
Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ρξφλνο θαη ηφπνο ππνβνιήο ηνπο: Σα
δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη θάζε ρξφλν ζηε Γξακκαηεία ηεο
ρνιήο, ζπλήζσο ηνπο κήλεο Ενχιην ή Ώχγνπζην θαη πεξηιακβάλνπλ: α). Ώίηεζε
ζπκκεηνρήο β). Σίηινο ζπνπδψλ γ). Αχν (2) κηθξέο θσηνγξαθίεο ηνπ ππνςεθίνπ δ)
Ώζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην. Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνθεηκέλνπ
λα θξηζνχλ γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ θαηεγνξία φζσλ έρνπλ ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή
πξνδηάζεζε ππνβάιινληαη ζηε ρνιή απφ 1εο κέρξη θαη 10 Ενπλίνπ θάζε ρξφλν θαη
ζπλνδεχνληαη απφ θάθειν κε ζρεηηθέο εξγαζίεο.
Δηζηηήξηεο δνθηκαζίεο: Οη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή ζην Ώ΄ έηνο ζπνπδψλ ηεο
ρνιήο εθηεινχλ έξγα εηθαζηηθά απφ δηάθνξα πξφηππα, έκςπρα ή άςπρα ή θαη απφ
ηα δχν. Σα πξφηππα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2). Δ Βπηηξνπή Βηζηηεξίσλ Βμεηάζεσλ
νξίδεη θαη ηνπνζεηεί ηα πξφηππα ζηηο αίζνπζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Γηα θάζε
δνθηκαζία ν δηαγσληδφκελνο επηιέγεη ειεχζεξα έλα ή πεξηζζφηεξα πξφηππα εθηφο
απφ ηελ ή ηηο δνθηκαζίεο εθείλεο, ηηο νπνίεο έρεη ηπρφλ νξίζεη σο ππνρξεσηηθέο κε
απφθαζή ηεο ε Βπηηξνπή Βηζηηεξίσλ Βμεηάζεσλ, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν
άξζξν. Σα έξγα ηα νπνία εθηεινχλ νη ππνςήθηνη είλαη: α). ρέδηα ζε θχιιν ραξηηνχ
κε κνιχβη, θάξβνπλν ή κειάλη β). Υξψκα ζε ραξηφλη κε ηέκπεξα, αθνπαξέια,
αθξπιηθά ή παζηέι. Σα θχιια ραξηηνχ θαη ηα ραξηφληα ρνξεγνχληαη απφ ηε ρνιή,
ελψ ηα άιια απαηηνχκελα πιηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο. Ώπφ ην
ζχλνιν ησλ έξγσλ πνπ εθηειεί θάζε ππνςήθηνο επηιέγεη θαη παξαδίδεη ζηνλ
Βπηηεξεηή δχν κέρξη ηέζζεξα (2 έσο 4) ζρέδηα θαη έλα ή δχν (1ή 2) ρξψκαηα, κέζα
ζε θάθειν πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε ρνιή.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Σν ηκήκα Βηθαζηηθψλ Σερλψλ ηεο Ώλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ πξνζθέξεη
πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηηο Βηθαζηηθέο Σέρλεο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Βηθαζηηθψλ Σερλψλ κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο
επηζηεκνληθέο γλψζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο ζε θνξείο
ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη έρνπλ σο αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο
ηελ ηέρλε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεπζχλζεηο ή εηδηθεχζεηο απφ απηέο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα.
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Ώθφκε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ή θαη σο ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο.
Αηθαίσκα δηδαζθαιίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη ν πηπρηνχρνο ν νπνίνο
παξαθνινχζεζε θαη εμεηάζηεθε επηηπρψο ζηνλ θχθιν ησλ Βηδηθψλ ζεσξεηηθψλ
καζεκάησλ.

ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ & ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο Βηθαζηηθψλ θαη Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ηεο ρνιήο Καιψλ
Σερλψλ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ, ζηηο θαιέο ηέρλεο (Γσγξαθηθή, Γιππηηθή,
Υαξαθηηθή).
1. Σκήκα Δηθαζηηθψλ & Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ. ρνιή Καιψλ Σερλψλ.
Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124
Θεζζαινλίθε. web site: http://www.vis.auth.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γσγξαθηθή , ρέδην, ηνηρεία Υαξαθηηθήο, ηνηρεία
Γιππηηθήο , Ώξραία Σέρλε, Εζηνξία ηεο Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Σέρλεο, Θεσξία ηνπ
Υψξνπ – Εζηνξία ηεο Ώξρηηεθηνληθήο, Εζηνξία ηεο Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Σέρλεο,
Γεσκεηξηθέο Ώπεηθνλίζεηο ηνπ Υψξνπ – Γξακκηθφ ρέδην, Φσηνγξαθία, Ξέλε
Γιψζζα,
θελνγξαθία,
Καιιηηερληθή
Ώλαηνκία,
Μεζαησληθή
Σέρλε,
Μαξκαξνηερλία, Φπρνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο, Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο,
Βηδηθή Αηδαθηηθή ηεο Σέρλεο, Γεληθέο Ώξρέο Υξήζεο ησλ Δ/Τ ζηνλ Σνκέα ηεο
Φεθηαθήο Βηθφλαο, θ.ά.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ νινθιεξψλεηαη ζε δέθα εμάκελα θαη νδεγεί ζε εληαίν
πηπρίν κε αλαγξαθή ηεο Καηεχζπλζεο. Οη Καηεπζχλζεηο είλαη ηξεηο: α). Εσγξαθηθή
β). Γιππηηθή γ). Υαξαθηηθή. Πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί ε Καηεχζπλζε ηνπ
πηπρίνπ, ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη δηαλχζεη ζε απηήλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8)
εμάκελα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπ/ηεο ζπνπδψλ.
Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ
ην αθαδ. έηνο 2012-13)
 http://myfiles.sch.gr/server/get/d289b423fc5694d25a232dc035fc849ed
Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο
13.01.2015)
 http://www.tubechop.com/watch/4820440
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Δ εηζαγσγή ζην Σκήκα δελ γίλεηαη κέζα απφ ην ζχζηεκα ησλ παλειιαδηθψλ
εμεηάζεσλ, αιιά κε εηδηθέο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην ίδην ην
ηκήκα θάζε επηέκβξην. Δ επηινγή ησλ εηζαγνκέλσλ γίλεηαη κφλν κε ηελ επίδνζή
ηνπο ζηηο εμεηάζεηο απηέο θαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο κέρξη ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ ησλ εηζαθηέσλ.
Γηαδηθαζία εμεηάζεσλ: Σν κάζεκα πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε Γσγξαθηθή. Ο ππνςήθηνο
πξέπεη λα νινθιεξψζεη δχν σο ηέζζεξα ζρέδηα κε κνιχβη, θάξβνπλν ή κειάλη θαη
έλα ή δχν ζρέδηα κε ρξψκα πδαην δηαιπηφ (αθνπαξέια, αθξπιηθά, παζηέι, ηέκπεξα)
ηεο δνζείζαο ζχλζεζεο.
Ο ρξφλνο πνπ δίδεηαη είλαη νθηψ ψξεο επί ηξεηο ζπλερφκελεο εκέξεο. χκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία, δελ απαηηείηαη ρσξηζηή εμέηαζε ζε ζέκαηα ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο,
ζε έθζεζε ηδεψλ, ή ζε θάπνην άιιν κάζεκα. Ώθφκα δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο
πξφζβαζεο ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηα
παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ζηελ Σξίηε Λπθείνπ. Ο αξηζκφο ησλ
ππνςεθίσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο δχν ρνιέο Καιψλ Σερλψλ ηεο ρψξαο μεπεξλάεη
θαηά πνιχ ηνπο ρίιηνπο. (Πνιινί ππνςήθηνη δίλνπλ εμεηάζεηο γηα ηξία έσο πέληε
ρξφληα, έσο φηνπ εηζαρζνχλ ζηε ρνιή).
ηε ρνιή κπνξεί λα εηζαρζεί θαλείο θαη κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο σο πηπρηνχρνο
άιινπ παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο. Σα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη είλαη ε Γσγξαθηθή
θαη ε Εζηνξία ηεο Σέρλεο. ηα ίδηα καζήκαηα εμεηάδνληαη θαη νη ππνςήθηνη, πνπ είλαη
πηπρηνχρνη ΣΒΕ, απαηηείηαη φκσο λα πξνέξρνληαη απφ ΣΒΕ ζπλαθνχο κε ηα Βηθαζηηθά
αληηθεηκέλνπ.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο θαη ηελ εηζαγσγή ζηε ρνιή απαηηείηαη απνιπηήξην
Λπθείνπ. Αίλεηαη, φκσο, θαη ε δπλαηφηεηα θαη ζε ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ κφλν
απνιπηήξην ηξηηάμηνπ γπκλαζίνπ, αιιά παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ηαιέλην, λα πάξνπλ
κέξνο ζηηο εμεηάζεηο. Οη ππνςήθηνη απηνί πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 17ν έηνο
ηεο ειηθίαο ηνπο. Ώπηέο νη πεξηπηψζεηο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θάθειν κε ηα έξγα
ηνπο θαη ζρεηηθή αίηεζε ηνλ Ενχλην, πξηλ απφ ηηο εμεηάζεηο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Ο απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Βηθαζηηθψλ θαη Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ κπνξεί λα
εξγαζηεί: σο θαζεγεηήο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαη σο ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο δηαηεξψληαο δηθφ ηνπ θαιιηηερληθφ εξγαζηήξην ή αίζνπζα εθζέζεσλ
θαη πψιεζεο έξγσλ ηέρλεο ή σο θαιιηηερληθφο ζπλεξγάηεο ζε αίζνπζεο ηέρλεο,
κνπζεία, πηλαθνζήθεο, πεξηνδηθά, ηειενπηηθά θαλάιηα θιπ.
Οη απνδνρέο ηνπ είλαη αλάινγεο κε ην ηαιέλην θαη ηα πξνζφληα ηνπ σο θαιιηηέρλε,
αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ δηάζεζε γηα δεκηνπξγία. Δ αλάγθε βειηίσζεο ηεο
πνηφηεηαο δσήο, ε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο άπνςεο γηα ηε δηαθφζκεζε ησλ ρψξσλ
εξγαζίαο, θαηνηθίαο ή ςπραγσγίαο ησλ αλζξψπσλ θαη ε απμαλφκελε δήηεζε
εηθαζηηθψλ πξντφλησλ, δεκηνπξγεί αξθεηέο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο εξγαζίαο γηα
ην δσγξάθν.
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ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ & ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Σν Σκήκα Βηθαζηηθψλ θαη Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ έρεη σο απνζηνιή: α). Να
θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηε γλψζε ζηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα ηεο δσγξαθηθήο,
ηεο γιππηηθήο θαη ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, φπσο ηδίσο ηεο θσηνγξαθίαο, βίληεν,
ησλ ςεθηαθψλ κνξθψλ ηέρλεο (θηλνχκελν ζρέδην, ηξηζδηάζηαηε θηλνχκελε εηθφλα –
animation), ηεο εηθνλνγξάθεζεο εληχπσλ, ηεο κειέηεο θαη ζρεδίαζεο ζχγρξνλσλ
αληηθεηκέλσλ βηνηερληθήο θαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο (design) θαη ηεο
δηαθφζκεζεο. Εδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο
θαη ησλ επηξξνψλ ηεο απφ ηα κεγάια εηθαζηηθά επξσπατθά ξεχκαηα β). Να παξέρεη
ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηηο θνηηήηξηεο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ
άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα θαιιηηερληθή, επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή
ζηαδηνδξνκία θαη γ). Να παξέρεη εηδηθή κφξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ
γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
1. Σκήκα Δηθαζηηθψλ & Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ. ρνιή Καιψλ Σερλψλ.
Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο. 3ν ρικ Φιψξηλαο- Νίθεο (πξψελ θηίξην
ΣΒΒ) 53100, Φιψξηλα. web site: http://www.eetf.uowm.gr/

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ:
Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα).
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ εξγαζηεξηαθά
καζήκαηα: α). ρεδίνπ β). Εσγξαθηθήο θαη γ). Γιππηηθήο.
Οη εθαξκνζκέλεο ηέρλεο νξγαλψζεθαλ ζε ηξεηο ρψξνπο: ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΧΝ πνπ πεξηέρνπλ ζπνπδέο φπσο
ηππνπνίεζε πξντφλησλ βηνκεραληθήο, βηνηερληθήο θαη αγξνηηθήο παξαγσγήο,
θφζκεκα, κηθξνγιππηηθή, θεξακηθή, κεηάιιην, παηρλίδη, καθέηα, δηαθεκηζηηθά είδε
θαη ςεθηαθέο εθαξκνγέο. ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ πνπ πεξηέρνπλ ζπνπδέο
φπσο αληηθείκελα θαη δηαθφζκεζε εζσηεξηθνχ ρψξνπ, βηηξίλα, χθαζκα,
εθθιεζηαζηηθέο εθαξκνγέο (θνξεηή εηθφλα, θξέζθν, ςεθηδσηφ, μπινγιππηηθή,
ζπληήξεζε, βηηξψ) θαη ςεθηαθέο εθαξκνγέο. ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΧΝ
ΣΔΥΝΧΝ πνπ πεξηέρνπλ ζπνπδέο φπσο ραξαθηηθή, θσηνγξαθία, παξαδνζηαθέο θαη
ζχγρξνλεο ηέρλεο βηβιίνπ, ζπληήξεζε θαη βηβιηνδεζία, εηθνλνγξάθεζε, θαιιηγξαθία,
αθίζα/γηγαληναθίζα, graffiti, ειεθηξνληθή επεμεξγαζία εληχπνπ. Σα ζεσξεηηθά
καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ επηζηήκεο ηεο ηέρλεο πνπ άπηνληαη άκεζα κε ην εηθαζηηθφ
δεκηνχξγεκα, αιιά θαη φζα ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ αηζζεηηθή παηδεία ηνπ
εθθνιαπηφκελνπ εηθαζηηθνχ δεκηνπξγνχ. Μεξηθά απφ απηά είλαη: Iζηνξία ηεο
Σέρλεο, Ώηζζεηηθή, Κνηλσληνινγία ηεο Σέρλεο, Ρπζκνινγία, Ώηζζεηηθή,
Σερλνθξηηηθή, Φπρνινγία ηεο Σέρλεο, Υψξνο θαη Ώξρηηεθηνληθή, Σερλνινγία
Τιηθψλ, Σέρλε θαη ηερλνινγία (Media Art), Κνηλσληνινγία, Καιιηηερληθή αλαηνκία,
Βηθαζηηθή νξνινγία, Αηαθήκηζε-Μάξθεηηλγθ, Αηαρείξηζε Πνιηηηζκνχ, Λατθή Σέρλε
– Λανγξαθία, Βιιεληθή Λνγνηερλία, Ξέλε Λνγνηερλία, Ώλάιπζε θαιιηηερληθψλ
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θεηκέλσλ, Θέαηξν-ηλεκά, Μνπζηθνινγία, Αεκηνπξγηθή Γξαθή, Μνπζεηνινγία,
εκεησηηθή θ. ά.
Οη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ζην Βηθαζηηθψλ θαη Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ δελ ππάγνληαη
ζην ζχζηεκα ησλ Παλειιελίσλ Βμεηάζεσλ θαη, δηελεξγνχληαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ
ηκήκαηνο. Αηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή
ζπνπδαζηψλ ζην ηκήκα Βηθαζηηθψλ θαη Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ έρνπλ: α). Οη
θάηνρνη απνιπηεξίνπ ηίηινπ Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ ή επηαηάμηνπ ή νθηαηάμηνπ
Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ρνιείνπ Μέζεο Βθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ β). ε πνζνζηφ κέρξη 15% επί ηνπ εθάζηνηε νξηδφκελνπ αξηζκνχ
εηζαθηέσλ νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ηξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή ελδεηθηηθνχ πξναγσγήο
απφ αληίζηνηρε ηάμε εμαηάμηνπ ή επηαηάμηνπ ή νθηαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ
ηίηινπ ρνιείνπ Μέζεο Βθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, εθφζνλ έρνπλ
ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή πξνδηάζεζε, δηαπηζησκέλε κε απφθαζε ηεο Βπηηξνπήο
Βηζηηεξίσλ Βμεηάζεσλ ηεο ρνιήο.
Οη ππνςήθηνη/εο γηα ηελ εηζαγσγή ζην Ώ΄ έηνο ζπνπδψλ εθηεινχλ έξγα εηθαζηηθά
απφ δηάθνξα πξφηππα, έκςπρα ή άςπρα ή θαη απφ ηα δχν. Σα πξφηππα είλαη
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) Δ Βπηηξνπή Βηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ νξίδεη θαη ηνπνζεηεί ηα
πξφηππα ζηηο αίζνπζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Με απφθαζε ηεο Βπηηξνπήο Βηζηηεξίσλ
Βμεηάζεσλ, θαζνξίδνληαη νη δνθηκαζίεο εθείλεο, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο. Οη
εηζηηήξηεο εμεηάζεηο είλαη δηάξθεηαο πέληε (5) ηεηξάσξσλ πνπ θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο
(3) εκέξεο θαη ηα έξγα, ηα νπνία εθηεινχλ νη ππνςήθηνη/εο αλά ηεηξάσξν εμεηάζεσλ
είλαη: Σν πξψην θαη δεχηεξν ηεηξάσξν εθπνλνχλ έλα ηνπιάρηζηνλ ζρέδην εθ ηνπ
θπζηθνχ (άζπξν-καχξν) ζε θχιιν ραξηηνχ κε κνιχβη, θάξβνπλν, κειάλη. Σν ηξίην
ηεηξάσξν εθπνλνχλ έλα ηνπιάρηζηνλ ρξψκα εθ ηνπ θπζηθνχ, ζε ραξηφλη κε ηέκπεξα,
αθνπαξέια, αθξπιηθά ή παζηέι. Σν ηέηαξην ηεηξάσξν εθπνλνχλ κία ηνπιάρηζηνλ
άζθεζε, κε ζέκα πνπ αλαθνηλψλεη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ε Βπηηξνπή Βηζηηεξίσλ
Βμεηάζεσλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκαζίαο κε ειεχζεξε αληηκεηψπηζε απφ ηνπο
δηαγσληδφκελνπο, θαη Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν ηεηξάσξν εθπνλνχλ κία ηνπιάρηζηνλ
άζθεζε, κε ειεχζεξν ζέκα, πνπ ν θάζε ππνςήθηνο επηζπκεί κε ειεχζεξε
αληηκεηψπηζε.
Δ άζθεζε ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα πξνζρέδηα ηεο. Σα θχιια ραξηηνχ θαη
ηα ραξηφληα ρνξεγνχληαη απφ ηα Σκήκαηα, ελψ ηα άιια απαηηνχκελα πιηθά
πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο. Ο ππνςήθηνο/α επηιέγεη θαη παξαδίδεη ζηνλ
Βπηηεξεηή κέζα ζε θάθειν πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Σκήκα ηα εμήο: α). έλα έσο δχν
ζρέδηα αζπξφκαπξα β). έλα έσο δχν ρξψκαηα γ). κία έσο δχν αζθήζεηο κε ζέκα πνπ
αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Βπηηξνπή Βηζηηεξίσλ Βμεηάζεσλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
δνθηκαζίαο, θαη κία άζθεζε ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά κε ηα πξνζρέδηα
ηεο κε ειεχζεξν ζέκα πνπ επηιέγεη ν ππνςήθηνο.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Βηθαζηηθψλ θαη Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ κε βάζε ηηο
εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο
ελαζρφιεζεο ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη έρνπλ σο
αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ ηέρλε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεπζχλζεηο ή
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εηδηθεχζεηο απφ απηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ηκήκα. Ώθφκε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
ελαζρφιεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ή θαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
1ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν: Αλζξσπηζηηθέο, Ννκηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο
ρνιέο θαη ηκήκαηα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο
 Ώγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο
 Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο
 Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο




ρεηηθή Ννκνζεζία:
Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)
Π.Α. 349/1992 (ΦΒΚ 171 η. Ώ΄/
20.10.1992)



Γιψζζαο, Φηινινγίαο & Πνιηηηζκνχ
Παξεπμείλησλ Υσξψλ



Π.Α. 78/2009 (ΦΒΚ 95 η.Ώ΄/ 22.06. 2009)



Βθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο



Ν.Α. 3699/2008, άξζξν 20 (Φ.Β.Κ. 199
η.Ώ΄/02.10.2008).
Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)











Βιιεληθήο Φηινινγίαο
Φηινινγίαο
Φηινζνθίαο & Παηδαγσγηθήο & Φπρνινγίαο
Φηινζνθίαο & Παηδαγσγηθήο
Φηινζνθίαο
Φηινζνθηθψλ & Κνηλσληθψλ πνπδψλ
Εζηνξίαο



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)



Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)
Π.Α. 64/1993 (ΦΒΚ 28 η.Ώ΄/10.03. 1993)





Θεαηξηθψλ πνπδψλ
Θεάηξνπ



Π.Α.125/2000 (ΦΒΚ 111, η.Ώ΄/ 06.
04.2000)





Θενινγίαο
Κνηλσληθήο Θενινγίαο
Πνηκαληηθήο & Κνηλσληθήο Θενινγίαο



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09. 1985)




Εζηνξίαο & Ώξραηνινγίαο
Εζηνξίαο, Ώξραηνινγίαο & Αηαρείξηζεο
Πνιηηηζκηθψλ Ώγαζψλ
Εζηνξίαο, Ώξραηνινγίαο & Κνηλσληθήο
Ώλζξσπνινγίαο



Π.Α. 941/1977 (ΦΒΚ 320 η.Ώ΄/17.
10.1977).
Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)



Εηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)



Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο θαη Εζηνξίαο



Π. Α. 405/1995 (ΦΒΚ 228 η. Ώ΄/06.
11.1995)



Κνηλσληθήο Αηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο
Βπηζηήκεο Βηζαγσγηθή Καηεχζπλζε




Π.Α. 23/1992 (ΦΒΚ 6 η. Ώ΄/ 30.01. 1992)
Π.Α. 50/1989 (ΦΒΚ 23 η. Ώ΄ 26.01. 1989).



ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ



ελίδα 418

Κνηλσληθήο Αηνίθεζεο






Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο
Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο & Αεκφζηαο Αηνίθεζεο
Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο & Εζηνξίαο
Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Αηεζλψλ ρέζεσλ
Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ




Μνπζηθήο Βπηζηήκεο & Σέρλεο
Μνπζηθψλ πνπδψλ



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09. 1985)



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)
Π.Α. 64/1993 (ΦΒΚ 28 η.Ώ΄/10.03.1993)
Τ.Ώ. 135367/Γ7/20.10.2008 (ΦΒΚ 2279
η.ΐ΄/10.11.2008)






Μεζνδνινγίαο, Εζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο
Βπηζηήκεο



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)



Ννκηθήο



Π.Α. 122/2010 (ΦΒΚ 200, η.Ώ΄/30.10.
2010)



Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Αηεξκελείαο



Π.Α. 169/2002 (ΦΒΚ 156, η.Ώ΄/
02.07.2002).



Πιαζηηθψλ Σερλψλ & Βπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο



Π.Α.128/2012 (ΦΒΚ 233 η.Ώ΄/ 26.
11.2012)
Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)





Φηινζνθίαο




Π.Α. 55/2004 (Φ.Β.Κ. 46 η. Ώ΄/11. 02.2004)
Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)



Φπρνινγίαο



Ν.Α. 991/1979, Ν.Α. 2646/1998 (ΦΒΚ
1331 η.ΐ΄/ 31.12.1998)

ρνιέο θαη ηκήκαηα Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο
 ΐηβιηνζεθνλνκίαο & πζηεκάησλ
Πιεξνθφξεζεο



ρεηηθή Ννκνζεζία:
Π.Α. 385/1989 (Φ.Β.Κ. 169 η.Ώ΄/
16.06.1989).



Κνηλσληθήο Βξγαζίαο




Π.Α. 50/1989 (ΦΒΚ 23 η.Ώ΄/ 26.01. 1989)
Π.Α. 23/1992 (ΦΒΚ 6 η.Ώ΄/30.01. 1992).



Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο



Π.Α. 141/2003 (ΦΒΚ 119 η.Ώ΄/ 19.05.2003)



Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ



Π.Α. 357/1989 άξζξν 1(ΦΒΚ 160 η.Ώ΄/
16.06.1989)

Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ρεηηθή Ννκνζεζία:
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Πξφγξακκα Εεξαηηθψλ πνπδψλ
Πξφγξακκα Βθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη
Φαιηηθήο

Ν.Α. 3423/2006 άξζξν 17 παξ. 3 θαη 4
(ΦΒΚ 14 η.Ώ΄/ 03.02.2006)

2ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν: Θεηηθέο θαη Σερλνινγηθέο Δπηζηήκεο
ρνιέο θαη ηκήκαηα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο
 Ώγξνλφκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ
 Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ
 Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
 Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Ώλάπηπμεο
 Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη
Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο






ρεηηθή Ννκνζεζία:
Ν.Α. 4663/1930 (ΦΒΚ 149 η.Ώ΄/09.05.1930)

Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο
Γεσπνλίαο
Γεσπνλίαο, Ερζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ
Πεξηβάιινληνο
Γεσπνλίαο, Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Ώγξνηηθνχ
Πεξηβάιινληνο
Βπηζηήκεο Γσηθήο Παξαγσγήο &
Τδαηνθαιιηεξγεηψλ
Βπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο
Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Ώλάπηπμεο
Ώμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο
Μεραληθήο
ΐηνηερλνινγίαο
Ααζνινγίαο & Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
Ααζνινγίαο & Αηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο &
Φπζηθψλ Πφξσλ




Ν.Α 1474/1984 θαη
Π.Α. 344/2000 (ΦΒΚ 297 η.Ώ΄/ 29.12.2000) Πην
αλαιπηηθά:







Γεσπφλνη – Άξζξα 8 & 9,
Ααζνιφγνη – Άξζξα 10 & 11,
Κηελίαηξνη – Άξζξα 12 & 13,
Γεσιφγνη – Άξζξα 14 & 15,
Ερζπνιφγνη – Άξζξα 16 & 17,



ΐηνινγίαο



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167 η.Ώ΄/ 30.09.
1985)



ΐηνινγηθψλ Βθαξκνγψλ & Σερλνινγηψλ




Π.Α. 186/2008 (ΦΒΚ 247 η.Ώ΄/ 03.12.2008)
Ν.Α. 3687/2008 (ΦΒΚ 159 η.Ώ΄/01.08.2008)



ΐηνρεκείαο & ΐηνηερλνινγίαο



Π.Α.109/2009 (ΦΒΚ 130 η.Ώ΄/ 05.08.2009)



Γεσγξαθίαο



Π.Α. 147/2002 (ΦΒΚ124 η.Ώ΄/ 04.06.2002)




Γεσινγίαο & Πεξηβάιινληνο
Γεσινγίαο




Π.Α. 16/1997 (ΦΒΚ 13 η.Ώ΄/14.02. 1997)
Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)



Βπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ



Π.Α. 45/2009 (ΦΒΚ 58, η.Ώ΄/ 08. 04.2009)





Βπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ
Πιεξνθνξηθήο κε Βθαξκνγέο ζηε ΐηνταηξηθή




Π.Α. 44/2009 (ΦΒΚ 58, η.Ώ΄/ 08.04.2009)
Π.Α. 347/2003 (ΦΒΚ 315 η.Ώ΄/ 31.12.2003)










ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 420



Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη
Βπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ



Π.Α. 268/2004 (ΦΒΚ 268 η.Ώ΄/28.12.2004)



Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)
Π.Α. 64/1993 (ΦΒΚ 28 η.Ώ΄/10.03.1993)




Βπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο



Π.Α. 347/2003 άξζξν 1 παξ. 4 θαη 5 (ΦΒΚ
315/31.12.2003)



Βθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ & Φπζηθψλ
Βπηζηεκψλ



Π.Α. 199/2007 (ΦΒΚ 266 η.Ώ΄/14.09.2007)



Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ
Τπνινγηζηψλ





N.Α. 6422/1934 (ΦΒΚ 412,η. Ώ΄/ 28. 11.1934)
Π.Α. 50/2003 (ΦΒΚ 50 η.Ώ΄/ 03.03. 2003)
Π.Α. 44/2009 (ΦΒΚ 58, η.Ώ΄/08 .04. 2009



Μαζεκαηηθψλ



Ν.Α. 1566/1986 (ΦΒΚ 167 η.Ώ΄/ 30.09.1985)



Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ



Ν.Α. 3794/2009 άξζξν 39 (ΦΒΚ 156 η.
Ώ΄/04.09.2009)
Ν.Α. 1566/1986 (ΦΒΚ 167 η.Ώ΄/30.09.1985)




Μεζνδνινγίαο, Εζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο
Βπηζηήκεο



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)




Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη
Πιεξνθνξηθήο
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ







N.Α. 6422/1934 (ΦΒΚ 412,η. Ώ΄/ 28.11.934)
Π.Α. 50/2003 (ΦΒΚ 50 η.Ώ΄/ 03. 03.2003)
Π.Α. 44/2009 (ΦΒΚ 58, η.Ώ΄/ 08. 04.2009)
Π.Α. 372/1997 (ΦΒΚ 243, η.Ώ΄/ 03.12.1997)
Π.Α. 82/2000 (ΦΒΚ72, η.Ώ΄/ 10.03.2000)




Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ
Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ




N.Α. 6422/1934 (ΦΒΚ 412,η. Ώ΄/ 28.11.934)
Π.Α. 71/1995 (ΦΒΚ 49 η.Ώ΄/07.03.1995)



Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Αηνίθεζεο




N.Α. 6422/1934 (ΦΒΚ 412,η. Ώ΄/ 28.111934)
Π.Α. 71/1995 (ΦΒΚ 49 η.Ώ΄/ 07.03.1995)



Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο



N.Α. 6422/1934 (ΦΒΚ 412,η. Ώ΄/ 28.11.1934)





Μεραλνιφγσλ θαη Ώεξoλαππεγψλ Μεραληθψλ
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ




N.Α. 6422/1934 (ΦΒΚ 412,η. Ώ΄/ 28.11.1934)
Π.Α. 50/2003 (ΦΒΚ 50 η.Ώ΄/ 03.03. 2003)




Μνπζηθήο Βπηζηήκεο & Σέρλεο
Μνπζηθψλ πνπδψλ



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)
Π.Α. 64/1993 (ΦΒΚ 28 η.Ώ΄/10.03.1993)
Τ.Ώ. 135367/Γ7/20.10.2008 (ΦΒΚ 2279
η.ΐ΄/10.11.2008)



Πεξηβάιινληνο



ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ




Π. Α. 405/1995 (ΦΒΚ 228/η. Ώ΄/ 06.11.1995)
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Πιαζηηθψλ Σερλψλ & Βπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο




Π.Α.128/2012 (ΦΒΚ 233 η.Ώ΄/ 26. 11.2012)
Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)



Φπζηθήο



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)



Υεκείαο




Ν.Α 3518/1927 (ΦΒΚ 261 η.Ώ΄/ 13.11.1927)
Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)



Υεκηθψλ Μεραληθψλ




Ν.Α 3518/1927 (ΦΒΚ 261 η. Ώ΄/13.11.1927) θαη
Ν. Α 6129/1934, Ν.Α 6422/1934, ΐ.Α. 17-3-1950,
ΐ.Α. 17-12-1953, Ν. 3214/1955 ΐ.Α. 1-5-1958,
ΐ.Α. 8-8-1958, ΠΑ 792/1960

ρνιέο θαη ηκήκαηα Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο
 Γξαθηζηηθήο
 Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ



ρεηηθή Ννκνζεζία:
Π.Α. 357/1989 (ΦΒΚ 160 η. Ώ΄/ 16.06.1989)



Ααζνπνλίαο & Αηαρείξηζεο Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο



Π.Α. 109/1989 (Φ.Β.Κ. 47 η.Ώ΄/ 10.02.1989)



Βζσηεξηθήο Ώξρηηεθηνληθήο, Αηαθφζκεζεο θαη
ρεδηαζκνχ Ώληηθεηκέλσλ



Π.Α. 67/2009 (ΦΒΚ 89 η.Ώ΄/ 11.06.2009)



Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Β.




ΐ.Α. 699/1971 (ΦΒΚ 233 η.Ώ΄/17.11.1971)
Π.Α. 108/2013 (ΦΒΚ 141 η. Ώ΄/12.06.2013)



Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΒ




Π.Α. 346/1989 (ΦΒΚ 158 η.Ώ΄/ 14.06.1989)
Π.Α. 360/1989 (ΦΒΚ 161 η.Ώ΄/ 16.06.1989)



Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο



Π.Α. 141/2003 (ΦΒΚ 119 η.Ώ΄/ 19.05.2003)



Μεραληθψλ ΐηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Σ.Β.



Π.Α. 345/1989 (ΦΒΚ 158 η.Ώ΄/ 14-06-1989)



Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ
πζηεκάησλ ΣΒ
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ





Π.Α. 183/2008 (ΦΒΚ 246 η.Ώ΄/ 04.12.2008)
Π.Α. 345/1989 (ΦΒΚ 158 η.Ώ΄/ 14.06.1989).
Π.Α. 347/2003(ΦΒΚ 315 η.Ώ΄/ 31.12.2003)



Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη
Ώθνπζηηθήο ΣΒ




Π.Α. 141/2003(ΦΒΚ 119 η. Ώ΄/ 19.05.2003)
Κ.Τ.Ώ 76014/Α2 (ΦΒΚ 1382 η.ΐ‟/ 13.07.2009)



ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΒ



Π.Α. 180/2008 (ΦΒΚ 244 η.Ώ΄/ 01.12.2008)



Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ



ΐ.Α. ηνπ1950 (ΦΒΚ 82 η.Ώ΄/ 17.03. 1950)



Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΒ



Π.Α. 43/1989 (ΦΒΚ 20 η.Ώ΄/ 25.01.1989)



Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ



Ν.Α 1697/1970 άξζξν 4 παξ. 3 (ΦΒΚ 57 η.Ώ΄/
28.04.19870)
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Ν.Α. 243/1969 άξζξν 9 (ΦΒΚ 144
η.Ώ΄/25.07.1969)




Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ
Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο
ΣΒ



Π.Α. 906/1979 (ΦΒΚ 254 η.Ώ΄/15.11.1979)



πληήξεζεο Ώξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο
(Ώζήλα)



Π.Α. 386/1989 (Φ.Β.Κ.169 η.Ώ΄/ 16.06.89)



ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Έλδπζεο



Π.Α. 97/2006 (Φ.Β.Κ. 98 η.Ώ΄/ 16.05.2006).



ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Βπίπινπ
ΣΒ



Π.Α. 97/2006(Φ.Β.Κ. 98 η.Ώ΄/16.05.2006)



Σερλνινγίαο Ώιηείαο – Τδαηνθαιιηεξγεηψλ




Π.Α. 109/1989 (Φ.Β.Κ. 47 η.Ώ΄/ 10.02.89)
Π.Α. 312/2003 (ΦΒΚ 264 η.Ώ΄/ 19.11.2003)



Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ



Κ.Τ.Ώ. 76014/Α2 (ΦΒΚ 1382 η.ΐ΄/03.07.2009)



Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ



Π.Α. 78/1989 (Φ.Β.Κ. 36 η.Ώ΄/ 07.02.89).



Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ



Π.Α. 109/1989 (Φ.Β.Κ. 47 η.Ώ΄/ 10.02.89)



Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ



Π.Α. 357/1989 (ΦΒΚ 160 η.Ώ΄/ 16.06.1989)



Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.
Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ








Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ








Βθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ





ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ρεηηθή Ννκνζεζία:
Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)
Ν.Α. 4186/2013 άξζξν 29, παξ. 1γ. (ΦΒΚ 193
η.Ώ΄/ 17.09.20013)
ΐ.Α. 699/1971 (ΦΒΚ 233 η.Ώ΄/17.11.1971)
Π.Α. 108/2013 (ΦΒΚ 141 η. Ώ΄/12.06.2013)
Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)
Ν.Α. 4186/2013 άξζξν 29, παξ. 1γ. (ΦΒΚ 193
η.Ώ΄/ 17.09.20013)
Π.Α. 346/1989 (ΦΒΚ 158 η. Ώ΄/14.06.1989)
Π.Α. 360/1989 (ΦΒΚ 161 η.Ώ΄/16.06.1989)
Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)
Ν.Α. 4186/2013 άξζξν 29, παξ. 1γ. (ΦΒΚ 193
η.Ώ΄/ 17.09.20013)
ΐ.Α. ηνπ1950 (ΦΒΚ 82 η.Ώ΄/ 17.03. 1950)
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Βθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ










Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο
Πξφγξακκα Αηαρείξηζεο Βθθιεζηαζηηθψλ
Κεηκειίσλ

Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
ρνιή Μεραληθψλ
ρνιή Πινηάξρσλ

Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)
Ν.Α. 4186/2013 άξζξν 29, παξ. 1γ. (ΦΒΚ 193
η.Ώ΄/ 17.09.20013)
Π.Α. 906/1979 (ΦΒΚ 254 η.Ώ΄/15.11.1979).

ρεηηθή Ννκνζεζία:






Ν.Α. 3423/2006 άξζξν 17 παξ. 3 θαη 4 (ΦΒΚ 14
η.Ώ΄/ 03.02.2006)

ρεηηθή Ννκνζεζία:
Π.Α. 243/1998 (ΦΒΚ 181 η.Ώ΄/ 29.07.1998)
Π.Α. 295/1999 (ΦΒΚ 266 η.Ώ΄/ 30.11.1999)
Π.Α 19/2001 (ΦΒΚ 14 η.Ώ΄/ 31.01.2001)

3ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηήκεο Τγείαο θαη Εσήο
ρνιέο θαη ηκήκαηα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο
 Γεσπνλίαο
 Γεσπνλίαο, Ερζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ
Πεξηβάιινληνο
 Γεσπνλίαο, Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Ώγξνηηθνχ
Πεξηβάιινληνο
 Βπηζηήκεο Γσηθήο Παξαγσγήο &
Τδαηνθαιιηεξγεηψλ
 Βπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο
 Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο
 Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Ώλάπηπμεο
 Ώμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο
Μεραληθήο
 ΐηνηερλνινγίαο




ρεηηθή Ννκνζεζία:
Ν.Α 1474/1984 θαη
Π.Α. 344/2000 (ΦΒΚ 297 η.Ώ΄/29.12.2000) Πην
αλαιπηηθά:







Γεσπφλνη – Άξζξα 8 & 9,
Ααζνιφγνη – Άξζξα 10 & 11,
Κηελίαηξνη – Άξζξα 12 & 13,
Γεσιφγνη – Άξζξα 14 & 15,
Ερζπνιφγνη – Άξζξα 16 & 17,



ΐηνινγίαο



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167 η.Ώ΄/30.09.
1985)



ΐηνινγηθψλ Βθαξκνγψλ & Σερλνινγηψλ




Π.Α. 186/2008 (ΦΒΚ 247 η. Ώ΄/ 03.12.2008)
Ν.Α. 3687/2008 (ΦΒΚ 159 η. Ώ΄/01.08.2008)



ΐηνρεκείαο & ΐηνηερλνινγίαο



Π.Α.109/2009 (ΦΒΚ 130 η.Ώ΄/ 05.08.2009)



Βπηζηήκεο Αηαηηνινγίαο & Αηαηξνθήο




Π.Α. 311/1997 (ΦΒΚ 221/1997 η. Ώ΄/29.10.1997)
Π.Α. 133/2014 (ΦΒΚ 213 η.Ώ΄/01.10.2014)



Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ




Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167 η.Ώ΄/30.09.
1985)
Π.Α. 64/1993 (ΦΒΚ 28 η.Ώ΄/10.03.1993)



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167 η.Ώ΄/30.09.



Μεζνδνινγίαο, Εζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο
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Βπηζηήκεο

1985)



Μνξηαθήο ΐηνινγίαο & Γελεηηθήο



Π.Α. 158/2009 (ΦΒΚ 199 η. Ώ΄/01.10.2009) Ν.Α.
1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167 η.Ώ΄/30.09.1985)




Μνπζηθήο Βπηζηήκεο & Σέρλεο
Μνπζηθψλ πνπδψλ



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167 η.Ώ΄/30.09.
1985)
Π.Α. 64/1993 (ΦΒΚ 28 η.Ώ΄/10.03.1993)
Τ.Ώ. 135367/Γ7/20.10.2008 (ΦΒΚ 2279 η.ΐ΄/10.
11.2008)



Πιεξνθνξηθήο κε Βθαξκνγέο ζηε ΐηνταηξηθή





Π.Α. 44/2009 (ΦΒΚ 58 η.Ώ΄/ 08.03.2009)
Π.Α. 347/2003 (ΦΒΚ 315 η.Ώ΄/ 31.12.2003)
Π.Α. 268/2004 (Φ.Β.Κ. 268 η.Ώ΄/28.12.2004)



Εαηξηθήο




B.Α. 25.03 (ΦΒΚ 171 η. Ώ΄/ 06.07. 1955)
Ώ.Ν. 1565/1939 (ΦΒΚ 16 η. Ώ΄/ 14. 01.1939



Οδνληηαηξηθήο




ΐ.Α. 451/1962
ΐ.Α. 521/1963



Φαξκαθεπηηθήο




Ν.Α. 206/47
Ν.Α. 1963/91



ρεηηθή Ννκνζεζία:
Π.Α. 351/1989 (ΦΒΚ 159 η.Ώ΄ 14. 06.1989)

ρνιέο θαη ηκήκαηα Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο
 Ννζειεπηηθήο






Ώηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο



Π.Α. 83/1989 (ΦΒΚ 37 η. Ώ΄/ 07.02. 1989)



Αηαηξνθήο & Αηαηηνινγίαο




Π.Α. 78/1989 (Φ.Β.Κ. 36 η.Ώ΄/ 07. 02.1989)
Π.Α. 133/2014 (ΦΒΚ 213 η. Ώ΄/ 01. 10.2014)



Λνγνζεξαπείαο



Π.Α. 96/2000 (ΦΒΚ 82 η.Ώ΄/18.04. 2002).



Βξγνζεξαπείαο



Π.Α. 83/1989 (ΦΒΚ 37 η. Ώ΄/ 07.02. 1989)



Αεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο–
Αεκφζηαο Τγείαο



Π.Α. 83/1989 (ΦΒΚ 37 η. Ώ΄/ 07.02. 1989)



Αεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο –
Κνηλνηηθήο Τγείαο



Π.Α. 351/1989 (ΦΒΚ 159 η. Ώ΄/ 14.06.1989).



Εαηξηθψλ Βξγαζηεξίσλ



Π.Α. 163/1996 (ΦΒΚ 118 Ώ΄/ 14.06. 1996).



Ραδηνινγίαο θαη Ώθηηλνινγίαο




Π.Α. 110/1989 (ΦΒΚ 47 η.Ώ΄/ 10.02. 1989)
Π.Α. 164/1996 (ΦΒΚ 118 η.Ώ΄/ 14. 06.1996)



Μαηεπηηθήο



Π.Α. 351/1989 (ΦΒΚ 159 η. Ώ΄/ 14. 06.1989).



Οδνληηθήο Σερλνινγίαο



Π.Α. 83/1989 (ΦΒΚ 37 η. Ώ΄/ 07.02. 1989)
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Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο



Π.Α. 83/1989 (ΦΒΚ 37 η. Ώ΄/ 07.02. 1989)



Φπζηθνζεξαπείαο



Π.Α. 90/1994 (Φ.Β.Κ.53 η. Ώ΄/ 08. 03.1995).

4ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν: Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο
ρεηηθή Ννκνζεζία:

ρνιέο θαη ηκήκαηα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο




Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 13 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)



Βθπαίδεπζεο & Ώγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή
Διηθία
Βπηζηεκψλ ηεο Βθπαίδεπζεο & Ώγσγήο ζηελ
Πξνζρνιηθή Διηθία
Βπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο &
Βθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ
Παηδαγσγηθφ Νεπηαγσγψλ



Βθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο



Ν.Α. 3699/2008, άξζξν 20 (ΦΒΚ 199 η.Ώ΄/02.10.
2008).
Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167 η.Ώ΄/30.09.
1985)








Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ




Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)
Π.Α. 64/1993 (ΦΒΚ 28 η.Ώ΄/10.03.1993)



Μεζνδνινγίαο, Εζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο
Βπηζηήκεο



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)




Μνπζηθήο Βπηζηήκεο & Σέρλεο
Μνπζηθψλ πνπδψλ



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)
Π.Α. 64/1993 (ΦΒΚ 28 η.Ώ΄/10.03. 1993)
Τ.Ώ. 135367/Γ7/20.10.2008 (ΦΒΚ 2279
η.ΐ΄/10.11.2008)



Παηδαγσγηθφ Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 13 (ΦΒΚ 167 η.Ώ΄
/30.09.1985)



Παηδαγσγηθφ Βηδηθήο Ώγσγήο



Ν.Α. 3699/2008, άξζξν 20 (ΦΒΚ 199 η.
Ώ΄/02.10.2008)

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ




ελίδα 426

ρνιέο θαη ηκήκαηα Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο

ρεηηθή Ννκνζεζία:



Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο



Π.Α. 141/2003 (ΦΒΚ 119 η.Ώ΄/ 19. 05.2003)



Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο



Π.Α. 523/1991 (ΦΒΚ 203 η.Ώ΄/ 24. 12.1991)

5ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Δπηζηήκεο Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο
ρεηηθή Ννκνζεζία:
ρνιέο θαη ηκήκαηα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο
 ΐηνκεραληθήο Αηνίθεζεο & Σερλνινγίαο
 Γίλνληαη κέιε ζην Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηήξην.
 Αεκφζηαο Αηνίθεζεο
 Αηεζλψλ & Βπξσπατθψλ πνπδψλ
Σν νηθνλνκηθφ επάγγεικα δηέπεηαη απφ ηνπο παξαθάησ
 Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ
λνκνζεζία :
 Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ
θαη Σξνθίκσλ
 Π.Α. 475 1991 ΦΒΚ Ώ” 176 : Πεξί
 Αηνηθεηηθήο Βπηζηήκεο & Σερλνινγίαο
νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηεο άδεηαο
 Βθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο
άζθεζεο ηνπ
 Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο
 Ν 2515/1997 : Άδεηα Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ –
 Μάξθεηηλγθ θαη Βπηθνηλσλίαο
Φνξνινγηθέο θιπ. Αηαηάμεηο
 Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ
 Π.Α. 340 /1998 : Πεξί επαγγέικαηνο Λνγηζηή –
 Ναπηηιίαο & Βπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ
Φνξνηερληθνχ – άδεηαο αζθήζεσο
 Ν 2873/2000 : Σάμεηο Λνγηζηψλ – Φνξνηερληθψλ
 Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο & Οηθνινγίαο
θαη Αηθαηνχρνη Ώδεηψλ
 Οηθνλνκηθήο Βπηζηήκεο
 Άξζξν 46 ηνπ Νφκνπ 4177 (ΦΒΚ 173/08.08.2013
 Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ
η. Ώ”) Ρπζκίζεηο Βπαγγεικαηηθψλ Αηθαησκάησλ
 Οξγάλσζεο & Αηαρείξηζεο Ώζιεηηζκνχ
Λνγηζηψλ – Φνξνηερληθψλ.
 Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ
 Πιεξνθνξηθήο (Παλ.Πεηξαηά & Ο.Π.Ώ.)
 ηαηηζηηθήο θαη Ώζθαιηζηηθήο Βπηζηήκεο
 ηαηηζηηθήο
 Υξεκαηννηθνλνκηθήο & Σξαπεδηθήο
Αηνηθεηηθήο


Βπηζηήκεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Ώζιεηηζκνχ




Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)
Π.Α. 64/1993 (ΦΒΚ 28 η.Ώ΄/10.03.1993)







Βθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο
Πιεξνθνξηθήο
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ
Φεθηαθψλ πζηεκάησλ





Π.Α. 44/2009 (ΦΒΚ 58 η.Ώ΄/ 08.03.2009)
Π.Α. 347/2003 (ΦΒΚ 315 η.Ώ΄/ 31.12.2003)
Π.Α. 268/2004 (Φ.Β.Κ. 268 η.Ώ΄/28.12.2004)



Μεζνδνινγίαο, Εζηνξίαο & Θεσξίαο ηεο
Βπηζηήκεο



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)




Μνπζηθήο Βπηζηήκεο & Σέρλεο
Μνπζηθψλ πνπδψλ



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167 η.Ώ΄/30.09.
1985)
Π.Α. 64/1993 (ΦΒΚ 28 η.Ώ΄/10.03.1993)
Τ.Ώ. 135367/Γ7/20.10.2008 (ΦΒΚ 2279 η.ΐ΄/10.
11.2008)
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Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο & Οηθνινγίαο



Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)



Οξγάλσζεο & Αηαρείξηζεο Ώζιεηηζκνχ



Π.Α. 177/2009 (ΦΒΚ 208 η.Ώ΄/02.10.2009)



Πιαζηηθψλ Σερλψλ & Βπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο




Π.Α.128/2012 (ΦΒΚ 233 η.Ώ΄/ 26. 11.2012)
Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167
η.Ώ΄/30.09.1985)

ρνιέο θαη ηκήκαηα Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο
 Γξαθηζηηθήο
 Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ



ρεηηθή Ννκνζεζία:
Π.Α. 357/1989 (ΦΒΚ 160 η. Ώ΄/ 16.06.1989)



Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (θαηεχζπλζε:
Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ)



Π.Α. 514/1989 (ΦΒΚ 218 η.Ώ΄/ 05.10.1989)



Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (θαηεχζπλζε:
Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ)



Π.Α 287/2002(ΦΒΚ 257 η.Ώ΄/ 23.10.2002).



Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (θαηεχζπλζε:
Μάξθεηηλγθ)



Π.Α. 79/1989 (Φ.Β.Κ. 36 η.Ώ΄/ 07.02.1989)



Αηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο



Π.Α. 351/1989 (ΦΒΚ 159 η.Ώ΄/ 14.06.1989).



Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη
Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο



Π.Α. 356/1989 (Φ.Β.Κ.160 η.Ώ΄/16.06.1989).



Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο



Π.Α. 62/2000(ΦΒΚ 54 η.Ώ΄/ 07.03.2000)



Αηνίθεζεο πζηεκάησλ Βθνδηαζκνχ



Π.Α. 174/2006 (ΦΒΚ 184 η.Ώ΄/ 06.09.2006



Βζσηεξηθήο Ώξρηηεθηνληθήο, Αηαθφζκεζεο θαη
ρεδηαζκνχ Ώληηθεηκέλσλ



Π.Α. 67/2009 (ΦΒΚ 89 η.Ώ΄/ 11.06.2009)



Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο



Π.Α. 141/2003 (ΦΒΚ 119 η.Ώ΄/ 19.05.2003)



Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο





Π.Α. 349/1989 (ΦΒΚ 159 η.Ώ΄/14.06.1989)
Ν.Α. 2515/1997 (Φ.Β.Κ. 154 η.Ώ΄/25.07.1997)
Ν.Α. 3470/2006 άξζξν 17 (ΦΒΚ 132
η.Ώ΄/28.06.2006)
Ν.Α. 4177/2013 άξζξν 46 (ΦΒΚ 173
η.Ώ΄/08.08.2013)





Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ





Π.Α. 183/2008 (ΦΒΚ 246 η.Ώ΄/04.12.2008)
Π.Α. 345/1989 (ΦΒΚ 158 η.Ώ΄/ 14.06.1989).
Π.Α. 347/2003 (ΦΒΚ 315 η.Ώ΄/31.12.2003)



ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Έλδπζεο



Π.Α. 97/2006 (Φ.Β.Κ. 98 η.Ώ΄ / 16.05.2006).



ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Βπίπινπ
ΣΒ



Π.Α. 97/2006 (Φ.Β.Κ. 98 η.Ώ΄/ 16.05.2006)
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Σερλνινγίαο Ώιηείαο – Τδαηνθαιιηεξγεηψλ




Π.Α. 109/1989 (Φ.Β.Κ. 47 η.Ώ΄/ 10.02.89)
Π.Α. 312/2003 (ΦΒΚ 264 η.Ώ΄/ 19.11.2003)



Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ



Κ.Τ.Ώ. 76014/Α2 (ΦΒΚ 1382 η.ΐ‟/03.07.2009)



Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ



Π.Α. 357/1989 (ΦΒΚ 160 η.Ώ΄/ 16.06.1989)



Φεθηαθψλ Μέζσλ & Βπηθνηλσλίαο ΣΒ



Π.Α. 28/2002(ΦΒΚ 257 η.Ώ΄/ 23.10.2002).




Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
ρνιή Μεραληθψλ
ρνιή Πινηάξρσλ





ρεηηθή Ννκνζεζία:
Π.Α. 243/1998 (ΦΒΚ 181 η.Ώ΄/ 29.07.1998)
Π.Α. 295/1999 (ΦΒΚ 266 η.Ώ΄/ 30.11.1999)
Π.Α 19/2001 (ΦΒΚ 14 η.Ώ΄/ 31.01.2001)
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Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ - Δπίπεδα πνπδψλ
Δπίπεδν 1
 Ώπνιπηήξην Αεκνηηθνχ
Δπίπεδν 2
 Ώπνιπηήξην Γπκλαζίνπ
Δπίπεδν 3
 Πηπρίν Βπαγγεικαηηθήο Βηδηθφηεηαο Βπηπέδνπ 3 .Β.Κ.
 Πηζηνπνηεηηθφ Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Βπηπέδνπ 1 Ε.Β.Κ.
Δπίπεδν 4
 Πηπρίν ΒΠΏ..
 Πηπρίν Βπαγγεικαηηθήο Βηδηθφηεηαο Βπηπέδνπ 3 ΒΠΏ.Λ.
 Ώπνιπηήξην Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ΒΠΏ.Λ.
 Ώπνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ
Δπίπεδν 5
 Πηπρίν Βπαγγεικαηηθήο Βηδηθφηεηαο Βπηπέδνπ 4 ΒΠΏ.Λ.
 Αίπισκα Βπαγγεικαηηθήο Βηδηθφηεηαο Βπηπέδνπ 4 Ε.Β.Κ.
 Αίπισκα/Πηπρίν Ώλσηέξαο ρνιήο
Δπίπεδν 6 (BACHEOR DEGREE)
 Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ
 Πηπρίν Σ.Β.Ε.
 Πηπρίν Ώλψηαηεο Βθπαίδεπζεο
Δπίπεδν 7 (MASTER’S DEGREE)
 Μεηαπηπρηαθφ Αίπισκα Βηδίθεπζεο
Δπίπεδν 8 (DOCTORATE)
 Αηδαθηνξηθφ Αίπισκα
Πηγή: http://www.nqf.gov.gr
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Λίγα ιφγηα γηα ηνπο ζπγγξαθείο.
Νηθφιανο Φσηίνπ:
Βθπαηδεπηηθφο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Με εηθνζαεηή θαη πιένλ εθπαηδεπηηθή & επαγγεικαηηθή
εκπεηξία. Βξγάζηεθε ζε ζρνιεία (Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθέο
ρνιέο θαη ΕΒΚ), ζε δεκφζηεο δνκέο ΒΠ (ΓΡΏΒΠ θαη ΚΒΤΠ). Ώπφ ην 2012 ππεξεηεί σο
ππεχζπλνο .Β.Π. ζην Κέληξν πκβνπιεπηηθήο & Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΒ.Τ.Π.) Καηεξίλεο. Με
βαζηθέο ζπνπδέο Βθπαηδεπηηθνχ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (ΏΒΣΒΜ – ΒΛΒΣΒ), θάηνρνο επίζεο
κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο απφ ην ΒΏΠ, ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπδέο ζηελ Βθπαίδεπζε.
Βηήζηα επηκφξθσζε ζηελ πκβνπιεπηηθή θαη ην Βπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ (Π.Β.Τ.Π) ηεο
ΏΠΏΕΣΒ, ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη άιισλ επηκνξθψζεσλ – ζπλεδξίσλ – ζεκηλαξίσλ
πκβνπιεπηηθήο & Πξνζαλαηνιηζκνχ.

Κσλζηαληίλνο Παξαζηαηίδεο:
Βθπαηδεπηηθφο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Με εηθνζηπεληαεηή θαη πιένλ εθπαηδεπηηθή &
επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Βξγάζηεθε ζε ζρνιεία (Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα,
Πνιπθιαδηθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθέο ρνιέο θαη ΕΒΚ), ζε δεκφζηεο δνκέο ΒΠ (ΓΡΏΒΠ θαη
ΚΒΤΠ). Ώπφ ην 2000 ππεξεηεί σο ππεχζπλνο .Β.Π. ζην Κέληξν πκβνπιεπηηθήο &
Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΒ.Τ.Π.) ΐέξνηαο. Με βαζηθέο ζπνπδέο Βθπαηδεπηηθνχ Διεθηξνιφγνπ
Μεραληθνχ (ΏΒΣΒΜ – ΒΛΒΣΒ). Βηήζηα επηκφξθσζε ζηελ πκβνπιεπηηθή θαη ην Βπαγγεικαηηθφ
Πξνζαλαηνιηζκφ (Π.Β.Τ.Π) ηεο ΏΠΏΕΣΒ, ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
θαζψο θαη άιισλ επηκνξθψζεσλ – ζπλεδξίσλ – ζεκηλαξίσλ πκβνπιεπηηθήο & Πξνζαλαηνιηζκνχ.
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