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Διζαγωγικά ηοισεία
Ζ έθηαθηε απηή έθδνζε απνηειεί παξάξηεκα – ζπκπιήξσκα ηνπ Οδηγού Σπουδών Ανώηαηης Εκπαίδευζης 2018 ..
Από ηο Λύκειο ζηο Πανεπιζηήμιο (ISBN: 978-960-93-9737-7). ηφρν έρεη λα παξνπζηάζεη ελ ζπληνκία ηα ηκήκαηα
ηνπ λεντδξπζέληνο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο γηα ηνπ ππνςεθίνπο καζεηέο ησλ Γεληθψλ & Δπαγγεικαηηθψλ
Λπθείσλ πνπ επηζπκνχλ λα δψζνπλ παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο.
Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δηάζηεκα απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4521/18 έσο θαη ζηηο
26.05.2018, ηειεί φκσο ππφ ζπλερή βειηίσζε, δηφηη απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ νθείινπλ λα γλσξί δνπλ νη ππνςήθηνη
αθφκα δελ έρνπλ επίζεκα δηεπθξηληζηεί. Γη’ απηφ ην ιφγν πξνηείλεηαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα επηβεβαηψλεη ηελ
εγθαηξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη. Μία ελαιιαθηηθή κνξθή έγκαιπηρ θαη έγκςπηρ
πιεξνθφξεζεο απνηειεί ε δηαδηθηπαθή Πχιε Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (www.mysep.gr), πνπ ηειεί ππφ ηελ
επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ηνπ ζπγγξαθέα.
Παξέρεηαη φπσο θαη ην θχξην βηβιίν ελεύθεπα θαη δωπεάν γηα φινπο ηνπο καζεηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο.

Καιή επηηπρία.

Νηθφιανο Φσηίνπ

Τ.Γ.: ε θακία πεξίπησζε ε έθδνζε απηή δελ ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο. Πξαγκαηνπνηήζεθε κε φζα ζηνηρεία είλαη
δηαζέζηκα έσο θαη ζήκεξα ιφγσ ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο ελεκέξσζεο ησλ ππνςεθίσλ καζεηψλ.
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σολέρ & Σμήμαηα ηος Πανεπιζηημίος Γςηικήρ Αηηικήρ
ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο, ηδξχνληαη νη θάησζη ρνιέο θαη Σκήκαηα:
πηγή: Ν.Δ. 4521/18 (ΦΕΚ 38 η.Α΄/02.03.2018)
σολή Μησανικών










Ζιεθηξνιφγσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ
Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο
Μεραληθψλ Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ
Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
Ναππεγψλ Μεραληθψλ
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ

σολή Γιοικηηικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Δπιζηημών








Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αγσγήο θαη Φξνληίδαο ζηελ Πξψηκε Παηδηθή Ζιηθία

σολή Δθαπμοζμένων Σεσνών και Πολιηιζμού






Γξαθηζηηθήο θαη Οπηηθήο Δπηθνηλσλίαο
Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο
πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο
Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ

σολή Δπιζηημών Τγείαρ και Ππόνοιαρ








Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ
Γεκφζηαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο
Δξγνζεξαπείαο
Μαηεπηηθήο
Ννζειεπηηθήο
Φπζηθνζεξαπείαο

σολή Δπιζηημών Σποθίμων




Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ
Δπηζηεκψλ Οίλνπ, Ακπέινπ θαη Πνηψλ
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Για ηος Μαθηηέρ ηων Γενικών Λςκείων
Ένηαξη ηων ημημάηων ηος νεοϊδπςθένηορ Πανεπιζηημίος Γςηικήρ Αηηικήρ ζηα Δπιζηημονικά Πεδία
πηγή:Φ253/39391/Α5 (ΦΕΚ 982 η.Β΄/20.03.2018)
1o Δπιζηημονικό Πεδίο






Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο
Αγσγήο θαη Φξνληίδαο ζηελ Πξψηκε Παηδηθή Ζιηθία
Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ

2o Δπιζηημονικό Πεδίο

















Αγσγήο θαη Φξνληίδαο ζηελ Πξψηκε Παηδηθή Ζιηθία
Γξαθηζηηθήο θαη Οπηηθήο Δπηθνηλσλίαο
Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ
Δπηζηεκψλ Οίλνπ, Ακπέινπ θαη Πνηψλ
Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο
Ζιεθηξνιφγσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ
Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο
Μεραληθψλ Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ
Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
Ναππεγψλ Μεραληθψλ
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο
Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ

3o Δπιζηημονικό Πεδίο












Αγσγήο θαη Φξνληίδαο ζηελ Πξψηκε Παηδηθή Ζιηθία
Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ
Γεκφζηαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο
Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ
Δπηζηεκψλ Οίλνπ, Ακπέινπ θαη Πνηψλ
Δξγνζεξαπείαο
Μαηεπηηθήο
Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο
Ννζειεπηηθήο
Φπζηθνζεξαπείαο

4o Δπιζηημονικό Πεδίο











Αγσγήο θαη Φξνληίδαο ζηελ Πξψηκε Παηδηθή Ζιηθία
Γξαθηζηηθήο θαη Οπηηθήο Δπηθνηλσλίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ
Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Μεραληθψλ Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ
Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ
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Για ηος Μαθηηέρ ηων Δπαγγελμαηικών Λςκείων
Έληαμε ησλ ηκεκάησλ ηνπ λεντδξπζέληνο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο ζηνπο Δπηκέξνπο Σνκείο
πηγή : Υ.Α. Φ.151/ 43612/Α5 (ΦΕΚ 983 η.Β΄/20.03.2018)
Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Μησανολογίαρ



Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
Ναππεγψλ Μεραληθψλ

Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Ηλεκηπολογίαρ, Ηλεκηπονικήρ & Αςηομαηιζμού





Ζιεθηξνιφγσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ
Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο
Μεραληθψλ Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο

Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Γομικών Έπγων, Γομημένος Πεπιβάλλονηορ & Απσιηεκηονικού σεδιαζμού


Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ

Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Πληποθοπικήρ:





Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο
Μεραληθψλ Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ

Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ:






Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Γεωπονίαρ, Σποθίμων & Πεπιβάλλονηορ:




Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ
Δπηζηεκψλ Οίλνπ, Ακπέινπ θαη Πνηψλ

Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Ναςηιλιακών Δπαγγελμάηων:




Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
Ναππεγψλ Μεραληθψλ

Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Τγείαρ, Ππόνοιαρ & Δςεξίαρ:









Αγσγήο θαη Φξνληίδαο ζηελ Πξψηκε Παηδηθή Ζιηθία
Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ
Γεκφζηαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο
Δξγνζεξαπείαο
Μαηεπηηθήο
Ννζειεπηηθήο
Φπζηθνζεξαπείαο

Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Δθαπμοζμένων Σεσνών:



Γξαθηζηηθήο θαη Οπηηθήο Δπηθνηλσλίαο
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Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο
Μεραληθψλ Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο
πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο
Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ
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Έδπα: Έδξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απνηειεί



Παλεπηζηεκηνχπνιή I : Αγίνπ ππξίδσλνο 28, Αηγάιεσ Σ.Κ. 12243 (εγκαηαζηάζεις ηοσ ηέως ΤΕΙ Αθήνας) θαη
Παλεπηζηεκηνχπνιή II : Θεβψλ 250, Αηγάιεσ Σ.Κ. 12241 (εγκαηαζηάζεις ηοσ ηέως ΤΕΙ Πειραιά).

Ηλεκηπονική Γιεύθςνζη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ: http://www.uniwa.gr
Γιάπκεια ζποςδών:


4 έηε (8 εμάκελα) γηα φια ηα ηκήκαηα.

Δπαγγελμαηικά Γικαιώμαηα :
Γελ έρνπλ αθφκα ζεζκνζεηεζεί Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα γηα ηνπο απνθνίηνπο φισλ ησλ ηκεκάησλ.
ίγνπξα νη πηπρηνχρνη φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λένπ Παλεπηζηεκίνπ ζα έρνπλ καη ελάσιζηον ηα επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ΣΔΗ (Αζήλαο & Πεηξαηά) πνπ πξνέξρνληαη θαη έρνπλ θαηνρπξσζεί έσο ζήκεξα
λνκηθά γη απηνχο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ κε Γεληίο Σύπος (15.02.2018) αλαθέξεη:
Γελ ζα ππάξρεη θακία απνιχησο αιιαγή ζην θαζεζηψο ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ. Χο πξνο ηα επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ απηά πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε απηά ησλ παιηψλ απνθνίησλ. Απηφ φκσο δελ κπνξεί λα απνηππσζεί ζηνλ
παξφληα λφκν, θαζφζνλ ε δηαδηθαζία απφδνζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ζα αθνινπζήζεη ηελ ππάξρνπζα νδφ, δει. αθνχ
νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζα γίλεη κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη κε βάζε απηφ ζα γίλεη εηζήγεζε γηα
έθδνζε ησλ ΠΓ κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο Τπνπξγνχο.
Παξάιιεια ην ΤΠΠΔΘ απνδεηθλχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αδηθηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί νη απφθνηηνη ησλ ΣΔΗ
ζην θιέγνλ ζέκα ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ. Έρεη ήδε ζπζηήζεη ηηο επηηξνπέο κε βάζε ην λ. 4485/2017 πνπ εμεηάδνπλ ηα
επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπνπδέο ζε ζεκαληηθνχο θιάδνπο φπσο απηνί ησλ πνιηηηθψλ κεραληθψλ,
ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ, κεραλνιφγσλ κεραληθψλ θαη κεραληθψλ πιεξνθνξηθήο. Οη επηηξνπέο εξγάδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη
ζχληνκα ζα παξέρνπλ ηα πνξίζκαηά ηνπο πνπ ζα αλνίμνπλ ηνλ δξφκν γηα ηε ζεζκνζέηεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ
εθθξεκνχλ εδψ θαη 30 ρξφληα.
Ση πξφθεηηαη λα γίλεη κε ηα πηπρία ησλ Μεραληθψλ θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ ΔΜΠ;
Καηά αξρήλ ν λ. 4485/2017 πξνβιέπεη φηη ηα πεληαεηή πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ πνιπηερληθψλ ζρνι ψλ απνδίδνπλ πηπρίν πνπ
αθαδεκατθά είλαη επηπέδνπ κάζηεξ (επίπεδν 7). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη απφθνηηνη απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ έρνπλ έλα ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα. Οη απφθνηηνη ηνπ ΠΓΑ ζα έρνπλ πηπρίν επηπέδνπ 6, φπσο θαη νη παιαηνί απφθνηηνη ησλ αληίζηνηρσλ ηκε κάησλ ησλ ΣΔΗ,
νπφηε δελ πθίζηαηαη θάπνηα νπζηαζηηθή αιιαγή πνπ λα κεηαβάιιεη ην status quo. Απηφ πνπ πξέπεη λα εηπσζεί είλαη φηη θαη ζε άιι εο
ρψξεο ηεο Δπξψπεο ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα ζην ίδην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ΑΔΗ δηαθνξεηηθήο δηάξθεηα ο ζην
ίδην αληηθείκελν. Αθφκα θαη ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο θαη πεληαεηνχο δηάξθεηαο
παξεκθεξψλ αληηθεηκέλσλ κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηα Σκήκαηα Πιεξνθνξηθήο. Π.ρ. ζην ΔΚΠΑ είλαη ηεηξαεηνχο
δηάξθεηαο ελψ ζηελ Πάηξα θαη ηα Ησάλληλα είλαη πεληαεηνχο. Αληίζηνηρε πεξίπησζε είλαη ην ηκήκα Φπζηθήο ηνπ ΔΚΠΑ θαη ε ρνιή
Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΔΜΠ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή δηάξθεηα ζπνπδψλ αιιά ζαθψο κεγάιε
ζπλάθεηα σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Δπίζεο νη απφθνηηνη Σκεκάησλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη Πνιπηερλείσλ απνθηνχλ ηίηιν
ζπνπδψλ «δηπισκαηνχρνπ» κεραληθνχ (Dipl.Eng.), ελψ νη ππφινηπνη απφθνηηνη ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπ «Πηπρηνχρνπ», ηνλ νπνίν ζα
εμαθνινπζήζνπλ λα ιακβάλνπλ νη απφθνηηνη ηνπ ΠΓΑ.
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Καζνξηζκφο αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζπνπδαζηψλ ζηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο γηα ην αθαδ. έηνο
2018-2019.
πηγή: Υ.Α. Φ.253.1/50607/Α5 (ΦΕΚ 1123 η.Β΄/27.03.2018)
σολή Μησανικών
1. Ζιεθηξνιφγσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ
2. Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο
3. Μεραληθψλ Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο
4. Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ
5. Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο
6. Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
7. Ναππεγψλ Μεραληθψλ
8. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
σολή Γιοικηηικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Δπιζηημών
1. Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο
2. Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
3. Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ
4. Κνηλσληθήο Δξγαζίαο
5. Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο
6. Αγσγήο θαη Φξνληίδαο ζηελ Πξψηκε Παηδηθή Ζιηθία
σολή Δθαπμοζμένων Σεσνών και Πολιηιζμού
1. Γξαθηζηηθήο θαη Οπηηθήο Δπηθνηλσλίαο
2. Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο
3. πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο
4. Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ
σολή Δπιζηημών Τγείαρ και Ππόνοιαρ
1. Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ
2. Γεκφζηαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο
3. Δξγνζεξαπείαο
4. Μαηεπηηθήο
5. Ννζειεπηηθήο
6. Φπζηθνζεξαπείαο
σολή Δπιζηημών Σποθίμων
1. Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ
2. Δπηζηεκψλ Οίλνπ, Ακπέινπ θαη Πνηψλ

300
113
350
255
102
164
102
221
124
350
288
119
192
119
204
113
79
107
400
190
113
107
167
119
111
124

Γελ πξνβιέπεηαη εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ ζε εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο ηκεκάησλ. Ζ επηινγή θαηεχζπλζεο φπνπ απηή
απαηηείηαη π.ρ. ζηα ηκήκαηα Ζιεθηξνιφγσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ, Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ, Γεκφζηαο θαη
Κνηλνηηθήο Τγείαο, θηι ζα γίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ θαη κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ ζπνπδαζηψλ.
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τολή Μητανικών Ηλεκηρολόγων και Ηλεκηρονικών Μητανικών

ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΝΧΝ

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ είλαη (α) ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ
παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ζην επξχηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Ζιεθηξνιφγνπ θαη Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ,
κέζσ πξνπηπρηαθψλ, κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, (β) ε παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη ε ζπκβνιή ζηελ
εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, κέζσ ηεο εθπφλεζεο πξσηφηππεο έξεπλαο, ηφζν απηνδχλακα φζν θαη ζην πιαίζην εζληθψλ θαη
δηεζλψλ/επξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, θαη ηέινο (γ) ε ζπκβνιή ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε ηεο
παξαγσγήο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, κέζσ εμσζηξεθψλ δξάζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ κε δεκφζηνπο θαη
ηδησηηθνχο θνξείο.
Σν Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη ηεηξαεηέο, νξγαλψλεηαη ζε νθηψ (8) αθαδεκατθά εμάκελα.
Σν ΠΠ πεξηιακβάλεη εληαίν θνξκφ πέληε (5) εμακήλσλ, ελψ ζηα ηξία (3) αλψηεξα εμάκελα πξνζθέξεη ηξεηο (3)
θαηεπζχλζεηο: α) Δλέξγεηα β) Δπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα, θαη γ) Ζιεθηξνληθά – Δλζσκαησκέλα πζηήκαηα.
θνπφο ηνπ ΠΠ είλαη ε παξνρή ζχγρξνλσλ θαη πςεινχ επηπέδνπ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, ζηα
επηζηεκνληθά πεδία πνπ ζπλζέηνπλ ην επξχηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Ζιεθηξνιφγνπ θαη Ζιεθηξνληθνχ
Μεραληθνχ, φπσο ηεο παξαγσγήο ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο, ηεο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο, ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ βηνκεραληθνχ απηνκαηηζκνχ, ησλ
ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ ηεο ειεθηξνληθήο, ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ δηθηχσλ, ησλ ειεθηξνληθψλ
θαη ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ. Δθηφο απφ ηελ παξνρή ελφο ζηέξενπ ππφβαζξνπ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ
γλψζεσλ ζην αληηθείκελν θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ελφο κεζνδηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηνρεχεη ζηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ, ζηελ
θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο ζπλείδεζεο.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα για ηην καηεύθςνζη ηηρ Δνέπγειαρ: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Ζιεθηξνηερλία, Ζιεθηξηθέο
Μεηξήζεηο, Βαζηθέο Αξρέο ρεδίαζεο, Ζιεθηξηθέο Μεραλέο, Πξνγξακκαηηζκφο Ζ/Τ, πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ,
Φεθηαθά πζηήκαηα, Ζιεθηξηθέο & Ζιεθηξνληθέο Καηαζθεπέο, ρεδίαζε – Αλάιπζε Ζιεθηξηθψλ Κπθισκάησλ κε
ρξήζε Ζ/Τ, Ζιεθηξηθά Κηλεηήξηα πζηήκαηα, Ζιεθηξνηερληθέο Δθαξκνγέο, Σερλνινγία Μεηξήζεσλ, Σερλνινγία
Τςειψλ Σάζεσλ, Μειέηε Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ κε Ζ/Τ, Ζιεθηξηθέο – Ζιεθηξνληθέο Καηαζθεπέο,
PLC Απηνκαηηζκνί, Βηνκεραληθφ ρέδην, Γηαρείξηζε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο - Ήπηεο Μνξθέο Δλέξγεηαο, θ.α.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα για ηιρ καηεςθύνζειρ Δπικοινωνίερ και Γίκηςα & Ηλεκηπονικά – Δνζωμαηωμένα
ςζηήμαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Ζιεθηξνληθή Φπζηθή, Ζιεθηξνληθά, Πξνγξακκαηηζκφο, Θεσξία Πηζαλνηήησλ θαη
ηαηηζηηθή, CAD θαη Ζιεθηξνληθή Καηαζθεπή, Ζιεθηξνηερλία, Φεθηαθά Κπθιψκαηα, Οπηνειεθηξνληθή, Θεσξία
Κπθισκάησλ, Μηθξνυπνινγηζηέο, Ζιεθηξνληθέο Μεηξήζεηο, Κεξαίεο θαη Γξακκέο Μεηαθνξάο, Σειεπηθνηλσλίεο,
Ραληάξ θαη Γνξπθνξηθά πζηήκαηα, Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ, Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο, Σερλνινγίεο Μέζσλ Μαδηθήο
Δπηθνηλσλίαο, πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, Φεθηαθά πζηήκαηα Διέγρνπ, Ζιεθηξνληθά Ηζρχνο, Βηνκεραληθνί
Απηνκαηηζκνί, Θεσξία εκάησλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ, Βηνκεραληθά Ζιεθηξνληθά, πζηήκαηα Δπηθνηλσληψλ θαη
Μεηάδνζεο Γεδνκέλσλ, θ.α.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
.
Οη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο Δνέπγειαρ ζηνρεχνπλ κε ηηο
ζπνπδέο ηνπο λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζε:
Δθπφλεζε 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.
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Δθαξκνγή 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. Αζθάιεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
.
Οη πηπρηνχρνη ησλ θαηεπζχλζεσλ Δπικοινωνίερ και
Γίκηςα,
και
Ηλεκηπονικά
–
Δνζωμαηωμένα
ςζηήμαηα 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. Δηδηθφηεξα
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.
Δθπφλεζε 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. Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Ηαηξηθψλ 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. Ηδξχνπλ
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.
σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα:







ρνιή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ – Ε.Μ.Π.
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ – Α.Π.Θ.
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ – Δ.Π.Θ.
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ – Παν. Πάηρας
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ – Πολσηετνείο Κρήηης
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ – Παν. Θεζζαλίας

Σεσνολογικού Σομέα:












Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ - ΑΣΠΑΙΤΕ
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. – ΤΕΙ Δση. Μακεδονίας
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. - ΤΕΙ Αναηολικής Μακεδονίας Θράκης
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. - ΤΕΙ Κρήηης
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. (Υαιθίδα) - ΤΕΙ Σηερεάς Ελλάδας
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. - ΤΕΙ Θεζζαλίας
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. (Πάηξα) - ΤΕΙ Δσηικής Ελλάδας
Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ – ΑΣΠΑΙΤΕ
Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ – ΤΕΙ Θεζζαλονίκης
Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. – ΤΕΙ Κρήηης
Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. (Λακία) – ΤΕΙ Σηερεάς Ελλάδας

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ

ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ

ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ
Σν Σκήκα Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο δξαζηεξηνπνηείηαη επηζηεκνληθά (κε δηδαθηηθφ, εξεπλεηηθφ θαη επξχηεξν
επηζηεκνληθφ έξγν) ζην πεδίν ηεο Βηνταηξηθήο Μεραληθήο, πνπ ζπγθξνηεί απηνηειέο επηζηεκνληθφ αληηθείκελν
ραξαθηεξηδφκελν απφ ηε ζχκθπζε Δπηζηεκψλ ησλ Μεραληθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ηηο Βηνεπηζηήκεο θαη ηηο
Δπηζηήκεο Τγείαο. θνπφο ηνπ λένπ ηκήκαηνο απνηειεί ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ψζηε λα γίλνπλ ηθαλνί λα
αζρνινχληαη κε ην ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη επνπηεία ηφζν ησλ ηαηξηθψλ νξγάλσλ
θαη ζπζθεπψλ δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο, φζν θαη ησλ νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο δψληεο νξγαληζκνχο.
Οη ζπνπδέο ζα πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα βηνταηξηθήο νξγαλνινγίαο θαη ηαηξηθήο θπζηθήο, θαζψο θαη καζήκαηα
ππνδνκήο κεραληθψλ, φπσο κεραλνινγία, ειεθηξνινγία, ειεθηξνληθή θαη πιεξνθνξηθή. Δπίζεο καζήκαηα ηαηξηθήο,
βηνινγίαο, ρεκείαο, καζεκαηηθψλ, δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη νηθνλνκίαο.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Αλαηνκία, Βηνταηξηθή Σερλνινγία, Βηνινγία-Φπζηνινγία, Βηνρεκεία,
Δπεμεξγαζία Ηαηξηθνχ ήκαηνο θαη Δηθφλαο, Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Ννζνθνκείσλ, Ζιεθηξνληθά,
Ζιεθηξνηερλία, Ηαηξηθά Ζιεθηξνληθά, Ηαηξηθά Lasers θαη Οπηνειεθηξνληθή, Ηαηξηθή Οξγαλνινγία Βαζηζκέλε ζε
Μηθξνεπεμεξγαζηέο, Ηαηξηθή Πιεξνθνξηθή, Λνγηθά θαη Φεθηαθά πζηήκαηα, Μεζνδνινγία ρεδηαζκνχ θαη
Καηαζθεπήο Βηνταηξηθψλ πζθεπψλ, Μηθξνυπνινγηζηέο, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε γηα Μεραληθνχο, Οξγάλσζε θαη
Λεηηνπξγία Ννζνθνκείσλ, Πξνγξακκαηηζκφο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, πληήξεζε θαη Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο
Ηαηξηθψλ Μεραλεκάησλ, πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ θαη Βηναπηνκαηηζκνί, ρεδηαζκφο θαη Καηαζθεπή
Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ πζηεκάησλ, Μεραληζκνί-Απηνκαηηζκνί, Σερλνινγία Απεηθνληζηηθψλ πζηεκάησλ θαη
Ηνληηδνπζψλ θαη κε Αθηηλνβνιηψλ, Σερλνινγία Τιηθψλ, Βηνυιηθψλ & Πξνζζεηηθήο, Σειεταηξηθή θαη
Σειεπιεξνθνξηθή, θ.α.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ

Οη πηπρηνχρνη ηνπ λένπ ηκήκαηνο κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, ζα αζρνινχληαη
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).
.
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα απαζρφιεζεο: Παξαγσγή ή
εκπνξία πάζεο θχζεσο ηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη
ιεπηνκεραληζκψλ. Δπηζθεπή, ζπληήξεζε, αλαθαηαζθεπή
ηαηξηθψλ
κεραλεκάησλ,
νξγάλσλ,
ζπζθεπψλ
βηνηερλνινγηθνχ
ελδηαθέξνληνο
θαζψο
θαη
ιεπηνκεραληζκψλ. Δμαζθάιηζε 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.
Δθπφλεζε θαη επίβιεςε ή ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε
κειεηψλ γηα ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
κνλάδσλ παξαγσγήο ηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ.
Δμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο εγθαηαζηάζεσο θαη ζέζεσο ζε
ιεηηνπξγία
ηαηξηθψλ
νξγάλσλ
θαη
εμνπιηζκνχ
εξγαζηεξίσλ θαη ηκεκάησλ Ννζνθνκείσλ (ρεηξνπξγεία,
αθηηλνινγηθά θ.ι.π.).

σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα: Σεσνολογικού Σομέα: -
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Μητανικών Βιομητανικής τεδίαζης και Σετνολογίας

ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΝ

ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΥΔΓΙΑΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο είλαη ε ζρεδίαζε ζχγρξνλσλ,
ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ αθνινπζψληαο ηηο βέιηηζηεο πξνζεγγίζεηο ζηνλ δηεπηζηεκνληθφ ρψξν ηεο ζρεδίαζεο,
ζπλδπάδνληαο δεκηνπξγηθά γλψζεηο θαη κεζνδνινγίεο απφ έλα επξχ θάζκα ησλ επηζηεκψλ θαη δίλνληαο ζεκαληηθή
έκθαζε ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε ζρεδίαζε θαη παξαγσγή θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ.
Ο ζθνπφο ηνπ Σκήκαηνο 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,
Γηαδηθαζηψλ θαη πζηεκάησλ ζε φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο. Σν Σκήκα αληαπνθξίλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηηο
ηξέρνπζεο αιιά θαη ζηηο αλαδπφκελεο αλάγθεο γηα ζηειέρε ζηε βηνκεραλία θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζην παγθφζκην
αληαγσληζκφ.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ρεδίαζεο, Γξακκηθή Άιγεβξα & Αλαιπηηθή Γεσκεηξία,
Tερλνινγίεο, Μεζνδνινγίεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Δηζαγσγή ζηε ρεδίαζε κε Ζ/Τ, Γηζδηάζηαηνο & Σξηζδηάζηαηνο
ρεδηαζκφο κε Νέα θαη Παξαδνζηαθά Μέζα, Γηαθξηηά Μαζεκαηηθά, Μεραληθή Τιηθνχ ψκαηνο, Γηαδξαζηηθή
ρεδίαζε, Γηζδηάζηαηνο & Σξηζδηάζηαηνο ρεδηαζκφο κε Νέα θαη Παξαδνζηαθά Μέζα, Δηζαγσγή ζηηο Πηζαλφηεηεο
θαη ηε ηαηηζηηθή, Τιηθά, Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα/Μάλαηδκελη, Αλάιπζε θαη ρεδίαζε Πιεξνθ. πζηεκάησλ,
ρεδίαζε κε Ζ/Τ, Μεραληθή Τιηθψλ πζηεκάησλ, Σερλνινγία θαη Πξνγξακκαηηζκφο ζην Γηαδίθηπν, Δηζαγσγή ζην
Μάξθεηηλγθ θαη Μνληέια Μάξθεηηλγθ, Γηαρείξηζε ρεδίαζεο (Design Management), ρεδίαζε Ζιεθηξνληθνχ
Δπηρεηξείλ, Σερλνινγία Πνιπκέζσλ, Γλσζηηθή Δπηζηήκε (Cognitive Science), ρεδίαζε Πιεξνθνξίαο, Ρνκπνηηθή,
ρεδίαζε Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ, Δθηππσηηθή, ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο, ρεδίαζε Πεξηβαιινληηθψλ
πζηεκάησλ, θ.α.
Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο έρεη θαηαξηηζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο νδεγίεο ηεο Αξρήο
Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ΑΓΗΠ) θαη απνζθνπεί:







ζηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε εξγαζηεξηαθφ επίπεδν,
ζηε ζπλερή πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηηο λέεο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο, ηεο έξεπλαο θαη
ηεο ηερλνινγίαο
ζηελ θαιιηέξγεηα εμεηδηθεπκέλσλ ηθαλνηήησλ ζχλζεζεο επηζηεκψλ, ηερλνινγηψλ, κεζφδσλ, πιηθψλ θαη
ηδηνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ,
ζηε δηακφξθσζε νξζνινγηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη αλάιπζεο γηα ηελ επίιπζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηηο θαζηεξσκέλεο θαη ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο κεζφδνπο.
ζηελ παξνρή ηζρπξνχ θαη εθηεηακέλνπ επηζηεκνληθνχ ππφβαζξνπ κε ζθνπφ ηελ θηλεηηθφηεηα θαη επειημία
ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ, ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.

Μεηά ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ ν πηπρηνχρνο Μεραληθφο Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο δηαζέηεη γλψζεηο,
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ:




λα αληαπνθξηζεί επηηπρψο ζην αληαγσληζηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κε πνιχ θαιέο πξννπηηθέο
επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο,
λα παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά
Ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.

σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα: Σεσνολογικού Σομέα: -
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Μητανικών Πληροθορικής και Τπολογιζηών

ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ

ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ είλαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ζπνπδψλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ Mεραληθψλ νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζηελ
επηζηήκε θαη ζηελ ηερλνινγία ησλ Τπνινγηζηψλ, ησλ Δπηθνηλσληψλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ππνζηεξίδεη ηηο εμήο ηξεηο Καηεπζχλζεηο πνπδψλ: α) Λνγηζκηθνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ β) Τιηθνχ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη γ) Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Αιγφξηζκνη θαη Γνκέο Γεδνκέλσλ, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Δπθπή πζηήκαηα θαη πζηήκαηα
βαζηζκέλα ζηε γλψζε, Γιψζζεο θαη Μεζνδνινγίεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Πιεξνθνξηαθά θαη
Δπηθνηλσληαθά πζηήκαηα θαη Δθαξκνγέο, Σερλνινγία (Μεραληθή) Λνγηζκηθνχ, Σερλνινγία Τπνινγηζηηθψλ
πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ, Σερλεηή Ννεκνζχλε, Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε Δθαξκνγψλ, Δηδηθά Θέκαηα
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Σερλνινγία Πνιπκέζσλ, Νεπξσληθά Γίθηπα, Δηδηθά Θέκαηα Σερλεηήο Ννεκνζχλεο,
Παξάιιεια θαη Καηαλεκεκέλα πζηήκαηα, Γξαθηθά Τπνινγηζηψλ, Δπεμεξγαζία ήκαηνο θαη Δηθφλαο, Πνηφηεηα θαη
Αμηνπηζηία Λνγηζκηθνχ, Δηδηθά Θέκαηα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, Δπθπή πζηήκαηα, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα
Γηνίθεζεο, Πξνεγκέλεο Αξρηηεθηνληθέο Τπνινγηζηψλ, Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ, Γιψζζεο θαη Μεηαγισηηηζηέο, Ζιεθηξνληθή Μάζεζε, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Με βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ σο θνηηεηέο, ζα κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ ζηνπο ηνκείο παξνρήο ππεξεζηψλ Λνγηζκηθνχ θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ Λνγηζκηθνχ
(αλάιπζε θαη πξνγξακκαηηζκφο εθαξκνγψλ, πξνγξακκαηηζκφο θαη αλάιπζε ζπζηεκάησλ). Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα
απαζρνινχληαη ζηνπο παξαθάησ ελδεηθηηθά αλαθεξφκελνπο ηνκείο παξνρήο ππεξεζηψλ ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο θαη
ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο :
ΑΝΑΛΤΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ: 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.
.
ΑΝΑΛΤΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ: 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.
ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ: Ο αλαιπηήο ζπζηεκάησλ κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ην ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ
πξνγξακκάησλ interfaces, θαη ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ζπλεπηθνπξνχλ ηηο δηεξγαζίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο.
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΒΑΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ: Αλαιακβάλεη θαζήθνληα δηαρείξηζεο φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ζπζηήκαηνο
βάζεσο δεδνκέλσλ απφ ρξήζηεο θαη εθαξκνγέο. Γηαζθαιίδεη ηα αξρεία ησλ δεδνκέλσλ απφ απξφβιεπηεο θαηαζηξνθέο,
φπσο επίζεο θαη απφ ηελ πηζαλφηεηα, εζθεκκέλεο, παξάλνκεο πξφζβαζεο. Δπηβάιιεη θαλφλεο δηαηήξεζεο ηεο
πιεξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Καζνξίδεη ζρήκαηα ειεγρφκελεο πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα, απνδίδνληαο δηθαηψκαηα
πξφζβαζεο ζε ρξήζηεο θαη εθαξκνγέο.
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΚΣΤΩN: 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
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θαη αξρείσλ (backups), Δηζαγσγή λέσλ δηαρεηξηζηηθψλ εθαξκνγψλ θαη πξνγξακκάησλ ζπζηήκαηνο, εθπαίδεπζε θαη
ηέινο βνήζεηα ζε θάζε ρξήζηε ηνπ δηθηχνπ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ: ` έλα νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, γίλεηαη αλάιπζε
θαη ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο θαη θαηφπηλ παξαδίδνληαη ηκήκαηα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή, γηα πινπνίεζε κε κία
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Δπίζεο, ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα αλαιακβάλεη θαη ηε ζπληήξεζε, ηνλ έιεγρν, θαζψο
επίζεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ εθαξκνγψλ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ: O ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο
δηαδηθηχνπ απαηηεί ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ γισζζψλ θαη 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.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ: 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.
σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα:



























Σκήκα Πιεξνθνξηθήο – Α.Π.Θ.
Σκήκα Πιεξνθνξηθήο – Ιόνιο Παν.
Σκήκα Πιεξνθνξηθήο – Παν. Θεζζαλίας
Σκήκα Πιεξνθνξηθήο – Παν. Ιωαννίνων
..
Σκήκα Πιεξνθνξηθήο – Ο.Π.Α.
Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο – Παν. Μακεδονίας
Σκήκα Πιεξνθνξηθήο – Παν. Πειραιώς
.
Σκήκα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ – Παν. Κρήηης
Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ – Παν. Πειραιώς
Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ – Ε.Κ.Π.Α.
Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Σξίπνιε) – Παν. Πελοποννήζοσ
Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Δθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή – Παν. Θεζζαλίας
Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο - Φαροκόπειο Παν
.
Σκήκα Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο – Παν. Ιωαννίνων
Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ – Παν. Δση. Μακεδονίας
Σκήκα Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο – Παν. Πάηρας
.
ρνιή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ – Ε.Μ.Π.
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ – Α.Π.Θ.
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ – Δ.Π.Θ.
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ – Παν. Θεζζαλίας
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ – Παν. Πάηρας
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ – Πολσηετνείο Κρήηης

Σεσνολογικού Σομέα:










Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. – ΤΕΙ Αναη. Μακεδονίας – Θράκης
Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. (Ναχπαθηνο) -ΤΕΙ Δσηικής Ελλάδας
Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. (Καζηνξηά) - ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας
Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. - ΤΕΙ Ηπείροσ
Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ.- ΤΕΙ Θεζζαλίας
Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ - ΤΕΙ Θεζζαλονίκης
Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. - ΤΕΙ Κενηρικής Μακεδονίας
Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. - ΤΕΙ Πελοποννήζοσ
Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. - ΤΕΙ Σηερεάς Ελλάδας

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 17

Μητανικών Σοπογραθίας και Γεωπληροθορικής

ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ

ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΔΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Οη ζπνπδέο ζην Σκήκα θαιχπηνπλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δπηζηήκε θαη ηηο Σερλνινγίεο ηεο
Σνπνγξαθίαο, ηεο Γεσδαηζίαο, ηεο Φσηνγξακκεηξίαο, ηεο Υαξηνγξαθίαο θαη ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο. ην πιαίζην απηφ,
ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνζηεξίδεη αθ’ ελφο κελ ηηο ηνπνγξαθηθέο κειέηεο θαη εθαξκνγέο κειεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ ππνδνκήο, αθ’ εηέξνπ δε ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο – επεμεξγαζίαο – δηαρείξηζεο –
παξνπζίαζεο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ.
Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο απνθηνχλ: ζεσξεηηθή
θαηάξηηζε ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, ηδηαίηεξε εμνηθείσζε κε ηελ κέηξεζε θαη ηελ αλάιπζε ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ,
εμεηδηθεπκέλεο ηνπνγξαθηθέο γλψζεηο θαζψο θαη ηθαλφηεηα παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ γεο. Με ηα
παξαπάλσ θαζίζηαληαη ηθαλνί λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Βαζηθέο Αξρέο Γεσδαηζίαο-Σνπνγξαθίαο, Γεσκεηξηθέο Απεηθνλίζεηο, Φπζηθή, Σνπνγξαθηθά
ξγαλα & Μέζνδνη Μεηξήζεσλ, Ζιεθηξνληθή ρεδίαζε, Δθαξκνγέο Πξνγξακκαηηζκνχ, Απνηππψζεηο – Υαξάμεηο,
Σνπνγξαθηθά Γίθηπα & Τπνινγηζκνί, Γεληθή & Μαζεκαηηθή Υαξηνγξαθία, Φπζηθή Γεσγξαθία & Γηαρείξηζε
Πεξηβάιινληνο, Σνπνγξαθηθέο Αζθήζεηο Τπαίζξνπ, Γεσδαηζία, Φσηνγξακκεηξία, Θεκαηηθή Υαξηνγξαθία, Οδνπνηία
(Γεσκεηξηθφο ρεδηαζκφο), Δθαξκνζκέλε Τδξαπιηθή, Γνξπθνξηθφο Δληνπηζκφο, Σειεπηζθφπεζε, πγθνηλσληαθά
Έξγα – Οηθνλνκνηερληθά ηνηρεία, Τδξαπιηθά πζηήκαηα, Γεσγξαθηθή Αλάιπζε, Κηεκαηνιφγην, πζηήκαηα
Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, Πνιενδνκία, Βάζεηο Υσξηθψλ Γεδνκέλσλ & Φεθηαθή Υαξηνγξαθία, Γηαρείξηζε Γεο &
Αμίεο Αθηλήησλ, Δθαξκνγέο Φσηνγξακκεηξίαο, Υσξνηαμία & Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε, Μεγάιεο Γεσδαηηηθέο
Αζθήζεηο, ρεδηαζκφο Οδηθψλ Έξγσλ, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ

Οη Μεραληθνί Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο
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.

Δηδηθφηεξα ν πηπρηνχρνο, 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.

σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα:



ρνιή Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ – Ε.Μ.Π.
Σκήκα Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ – Α.Π.Θ.

Σεσνολογικού Σομέα:


Μεραληθνί Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. - ΤΕΙ Κενηρικής Μακεδονίας
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Μητανολόγων Μητανικών

ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο κέζσ πξνπηπρηαθψλ,
κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, ηφζν ζηα θιαζζηθά φζν θαη ζηα δηαξθψο εμειηζζφκελα λέα πεδία ζην
επξχηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ, ζπλδπάδνληαο ηελ αηρκή ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο
κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη εξγαιεία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ ν Μεραλνιφγνο Μεραληθφο είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγεί ηερληθά ζπζηήκαηα
κέζσ θαηάιιειεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε αληηθξνπφκελεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο, δεκηνπξγψληαο απνδνηηθέο
ιχζεηο κέζα απφ ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή επξένο θάζκαηνο κεραλνινγηθψλ πξντφλησλ
ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Μεραλνιφγνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά εθείλα ηεο Μεραληθήο, ησλ ηνηρείσλ Μεραλψλ,
ηνπ ρεδηαζκνχ Μεραλνινγηθψλ Καηαζθεπψλ, ησλ Καηεξγαζηψλ Αθαίξεζεο Τιηθνχ (Κνπήο), ησλ Σερλνινγηψλ
Πξνζζεηηθήο Καηαζθεπήο-Σξηζδηάζηαηεο Δθηχπσζεο, ηεο Αεξνδπλακηθήο, ηεο Σερλνινγίαο Τιηθψλ, ηεο Μεηάδνζεο
Θεξκφηεηαο, ηεο Μεραληθήο Ρεπζηψλ, ησλ Θεξκηθψλ θαη Ρεπζηνδπλακηθψλ Μεραλψλ, ηεο Αμηνπνίεζεο ησλ Ήπησλ
Μνξθψλ Δλέξγεηαο, ηεο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, ηεο Θέξκαλζεο-Φχμεο-Κιηκαηηζκνχ, ηεο Σερλνινγίαο
Μεηξήζεσλ, ηεο Οηθνλνκηθνηερληθήο Αμηνιφγεζεο Δπελδχζεσλ.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Σερληθή Μεραληθή, Φπζηθή, Μεραλνινγηθφ ρέδην, Υεκηθή Σερλνινγία, Αληνρή ησλ
Τιηθψλ, Δθαξκνζκέλε Θεξκνδπλακηθή, Μεραλνινγηθφ Δξγαζηήξην, Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή, Μεραληθή Ρεπζηψλ,
Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, Πνηνηηθφο Έιεγρνο-Σερλνινγία Τιηθψλ, ηνηρεία Ζιεθηξνηερλίαο & Ζιεθηξνληθήο,
Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία, Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο, Σερλνινγία Θέξκαλζεο, ρεδίαζε κε Ζ/Τ, ηνηρεία
Μεραλψλ, Ήπηεο Μνξθέο Δλέξγεηαο, Τδξνδπλακηθέο Μεραλέο, Δηδηθέο Μεραλνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο, Καηεξγαζίεο
(πκβαηηθέο / Με πκβαηηθέο) – Δξγαιεηνκεραλέο, Βηνκεραληθά πζηήκαηα Κίλεζεο, Βηνκεραληθφο Έιεγρνο &
Απηνκαηηζκνί, Αηκνιέβεηεο & Αηκνζηξφβηινη-Αεξηνζηξφβηινη, Δλεξγεηαθή Γηαρείξηζε Αλαλεψζηκσλ Πφξσλ,
ρεδηαζκφο θαη Τπνινγηζκφο ΜΔΚ, Απηνκαηηζκφο & Πξνγξακκαηηζκφο Δξγαιεηνκεραλψλ, Αλπςσηηθέο θαη
Μεηαθνξηθέο Μεραλέο, Φχμε-Κιηκαηηζκφο-Αεξηζκφο, Αληηξξππαληηθή Σερλνινγία, Δλεξγεηαθφο Έιεγρνο –
Δπηζεψξεζε Κηηξίσλ, Σερλνινγία Καπζίκσλ- πζηήκαηα Καχζεο, Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο, πζηήκαηα Δπθπνχο
Διέγρνπ & Ρνκπνηηθή, Δθαξκνγέο Αεξνδπλακηθήο, πζηήκαηα Καηεξγαζηψλ – Δθαξκ./ ρεδηαζκφο, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Δλδεηθηηθά ηα πεδία απαζρφιεζεο ηεο εηδηθφηεηαο απηήο αλαιχνληαη σο εμήο:








ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ:
Παξαγσγή.
Έιεγρνο
Πνηφηεηαο. Δθαξκνγή Πξνηχπσλ Γηαζθάιηζεο
Πνηφηεηαο, Πεξηβάιινληνο (πζηήκαηα ISO
9000, 14000 θιπ). πληήξεζε. Μειέηεο
Παξαγσγήο θαη ρεδηαζκνχ Πξντφλησλ.
Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο. Δθνδηαζηηθή (Logistics).
Πξνκήζεηεο – Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ Πξψησλ
Τιψλ. Πσιήζεηο.
ΔΜΠΟΡΗΟ: Σερληθέο Πσιήζεηο. Πξνψζεζε θαη
Πξνβνιή Πξντφλησλ.
ΜΔΛΔΣΔ:
Μειέηεο
Μεραλνινγηθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ. Οηθνλνκνηερληθέο κειέηεο.
Μειέηεο
Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ.
Μειέηεο
Δπαγγεικαηηθνχ
Κηλδχλνπ
(Αζθάιεηαο). Δλεξγεηαθέο Μειέηεο. Μειέηεο
Φπζηθνχ Αεξίνπ.

ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ: Χο Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο. Χο Τπάιιεινο Δπηρείξεζεο. Χο Τπάιιεινο
Δηαηξείαο Δμσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο.
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ: πληήξεζε ζπζηεκάησλ Θέξκαλζεο, Φχμεο, Αεξηζκνχ θαη
Κιηκαηηζκνχ. Δπίβιεςε πζηεκάησλ Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο Κηηξίσλ. πληήξεζε κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ/εγθαηαζηάζεσλ (πρ. Αλειθπζηήξσλ, γελλεηξηψλ, δηθηχσλ πεπηεζκέλνπ αέξα θαη αεξίσλ θιπ.).
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ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ: ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ αληηξξχπαλζεο.
ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (βηνινγηθφο θαζαξηζκφο).
ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία άιισλ έξγσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο.
ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ: Καηαζθεπή πληήξεζε θαη Λεηηνπξγία Γηθηχσλ. Δκπνξία ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ.
ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ (LOGISTICS, TRANSPORTATION)
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΔΡΔΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ.
ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Δλεξγεηαθά έξγα. Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο. Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε. Δκπνξία ζρεηηθνχ
εμνπιηζκνχ.
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΚΛΑΓΟ: Γεκφζηα Έξγα. Ηδησηηθά Έξγα.
ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ.

σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα:






ρνιή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ – Ε.Μ.Π.
Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ – Α.Π.Θ.
Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ – Παν. Θεζζαλίας
Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ – Παν. Δση. Μακεδονίας
Σκήκα Μεραλνιφγσλ & Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ- Παν. Παηρών

Σεσνολογικού Σομέα:









Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ – ΑΣΠΑΙΤΕ
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. – ΤΕΙ Δση. Μακεδονίας
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. - ΤΕΙ Αναηολικής Μακεδονίας – Θράκης
Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. - ΤΕΙ Κρήηης
Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ – ΤΕΙ Κενηρικής Μακεδονίας
Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. – ΤΕΙ Θεζζαλίας
Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. (Πάηξα) – ΤΕΙ Δσηικής Ελλάδας
Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. (Υαιθίδα) - ΤΕΙ Σηερεάς Ελλάδας
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Ναςπηγών Μησανικών

ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ

ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
Σν Σμήμα Ναςπηγών Μησανικών έρεη σο απνζηνιή ηε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ζπνπδψλ ζηε ζχγρξνλε Ναππεγηθή
επηζηήκε θαη ηερλνινγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεζφδσλ ζρεδίαζεο, κειέηεο θαη θαηαζθεπήο πινίσλ, πισηψλ
θαηαζθεπψλ θαη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Με ηε δηδαζθαιία, ηα εξγαζηήξηα, ηε πξαθηηθή
άζθεζε θαη ηελ έξεπλα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα (γλψζεηο – δεμηφηεηεο – ηθαλφηεηεο), ηα νπνία
εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε ζην εζληθφ θαη δηεζλέο
πεξηβάιινλ.
Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απαζρνιεζνχλ, δηεζλψο, ζε Ναππεγεία, Ναππεγηθά γξαθεία,
Ναπηηιηαθέο εηαηξείεο, Νενγλψκνλεο θαζψο θαη ζην Γεκφζην σο κειεηεηέο, επηβιέπνληεο θαηαζθεπψλ ή επηζθεπψλ,
πξαγκαηνγλψκνλεο ζε αμηψζεηο (claims) θαη εθηηκήζεηο, ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο πινίσλ, ζε ηκήκαηα
έγθξηζεο κειεηψλ θαη ζρεδίσλ, επηζεσξήζεηο θ.α.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Αλψηεξα Μαζεκαηηθά, Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά, Ναππεγηθφ ρέδην, Θεσξία Πινίνπ,
Μειέηε θαη Δμνπιηζκφο Πινίνπ, Μεραληθή, Αληνρή πινίνπ, Θεξκνδπλακηθή, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Μεραλέο πινίνπ,
Παξαγσγή πινίνπ, ηνηρεία Μεραλψλ, Ζιεθηξνηερλία – Ζιεθηξηθέο Μεραλέο & Δγθαηαζηάζεηο Πινίνπ,
Απηνκαηηζκνί Πινίνπ, Ναπηηιηαθά Θέκαηα, Αμηνπηζηία Θαιάζζησλ Καηαζθεπψλ & Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο, Αζθάιεηα
Δξγαζίαο & Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε, Μειέηε & Δμνπιηζκφο Πινίνπ, θ.α.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ

Δπαγγεικαηηθά έρεη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο, ηφζν
ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή 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. Δπίζεο ζην
δεκφζην ηνκέα: ζην ππνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη
θπξίσο ζηελ Δπηζεψξεζε Δκπνξηθψλ Πινίσλ, θαη ζηελ
εθπαίδεπζε, ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, σο λενγλψκνλαο ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο, ζε εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα (ΔΚΘΔ,
ΔΚΔΚ θ.ά.) ή ζε ηξάπεδεο. Αθφκε, κπνξεί λα εξγαζηεί ζε
εηαηξείεο (ΓΔΠ ΑΣΔΗ Αζήλαο, ΔΑΝΣ 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.

σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα:


ρνιή Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ – Ε.Μ.Π.

Σεσνολογικού Σομέα: -
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Πολιηικών Μητανικών

ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο 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.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκηθή Σερλνινγία, Σερληθφ ρέδην, Σερληθή γεσινγία, ρεδίαζε κε
Ζ/Τ, Σερλνινγία Τιηθψλ, Μεραληθή, Αληνρή Τιηθψλ, Σνπνγξαθία, Δδαθνκεραληθή, Τδξαπιηθή, Τπνινγηζκφο
Καηαζθεπψλ, Οδνπνηία, Καηαζθεπέο Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο, Τδξνινγία, ’Έξγα Τδξεχζεσλ, Σερληθά Έξγα
Οδνπνηίαο, Γίθηπα Απνρεηεχζεσλ, Ληκεληθά ‘Έξγα, Τδξνδπλακηθά ‘Έξγα, πζηήκαηα Κπθινθνξίαο θαη Μεηαθνξψλ,
Γηεπζεηήζεηο Πνηακψλ, Καηαζθεπή εξάγγσλ, Οξγάλσζε Δξγνηαμίνπ, Κφζηνο Καηαζθεπήο θαη Πξνυπνινγηζκφο,
Σερληθή Ννκνζεζία, Καηαζθεπέο Κηηξίσλ, Οηθνδνκηθή, ηνηρεία Πνιενδνκίαο Υσξνηαμίαο, Δηδηθέο Καηαζθεπέο απφ
Οπιηζκέλν & Πξνεληεηακέλν θπξφδεκα, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
.

Δλδεηθηηθά, νη πηπρηνχρνπ ηνπ λένπ ηκήκαηνο 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). Δπίβιεςε 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. Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε κειεηψλ, θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ θαη
νηθνδνκηθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ηνπο. Δξεπλεηηθή 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. Ηθαλφηεηα απφθηεζεο γλψζεο απφ ρψξνπο δνπιεηάο θαη ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ
απνθηήζεθαλ ζε ρψξνπο δνπιεηάο κε θαηάιιειε πξαθηηθή άζθεζε.
Δπίβιεςε θαη θαηαζθεπή ζπγθνηλσληαθψλ, πδξαπιηθψλ, γεσηερληθψλ θαη άιισλ ηερληθψλ έξγσλ. Μειέηε ή επίβιεςε
κειέηεο έξγσλ, σο κέιε νξγαλσκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή κειεηεηηθψλ γξαθείσλ. Δθπφλεζε ή επίβιεςε
κειεηψλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ ππνδνκήο ηεο εηδηθφηεηάο ησλ, σο κεκνλσκέλνη ηερληθνί. Δθηέιεζε 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
ιπκάησλ, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, επεμεξγαζίαο απνβιήησλ θαη πδξαπιηθψλ θαη ζαιαζζίσλ έξγσλ θιπ.
Γεληθά νη πηπρηνχρνη, 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.
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σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα:






ρνιή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ – Ε.Μ.Π.
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ – Α.Π.Θ.
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ – Δ.Π.Θ.
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ – Παν. Θεζζαλίας
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ – Παν. Παηρών

Σεσνολογικού Σομέα:







Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ- ΑΣΠΑΙΤΕ
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ - ΤΕΙ Θεζζαλονίκης
Δηζαγσγηθή θαηεχζπλζε: Πνιηηηθνί Μεραληθνί Σ.Δ. - ΤΕΙ Κενηρικής Μακεδονίας
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ (Λάξηζα) – ΤΕΙ Θεζζαλίας
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ (Σξίθαια) – ΤΕΙ Θεζζαλίας
Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. (Πάηξα) - ΤΕΙ Δσηικής Ελλάδας
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τολή Γιοικηηικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Δπιζηημών

Αρτειο ν ομίας , Βιβ λ ιο θηκ ον ομίας κ αι σζηημάηω ν Πλ ηροθόρηζης

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
Σν ηκήκα ζθνπεχεη ζηελ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία Αξρεηνλφκσλ, Βηβιηνζεθνλφκσλ θαη
Δπηζηεκφλσλ ηεο Πιεξνθφξεζεο κε πςειφ επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Οη ζπνπδέο ζην ηκήκα πεξηιακβάλνπλ
φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ παξαδνζηαθψλ επηζηεκψλ ηεο Πιεξνθφξεζεο (Βηβιηνζεθνλνκία, Αξρεηνλνκία,
Μνπζεηνινγία, Σεθκεξίσζε), νη νπνίνη κε ηελ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο, ελνπνηνχληαη ζην επξχηεξν
πιαίζην ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Πιεξνθνξηψλ (Ηnformation Μanagement).
Αληηθείκελφ ηεο, ν εληνπηζκφο, ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, νξγάλσζε θαη δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, αλεμαξηήησο
ηνπ πιηθνχ ππνζηξψκαηνο ζην νπνίν είλαη θαηαγξακκέλεο. Αθνινπζψληαο ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ην Σκήκα εμεηάδεη ζε
έλα εληαίν ζεσξεηηθφ θαη εθαξκνζκέλν πιαίζην ηελ πνιηηηζηηθή, επηζηεκνληθή αιιά θαη ηε δηνηθεηηθή, επηρεηξεκαηηθή
πιεξνθφξεζε, αμηνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο – Δθπαίδεπζε, Κνηλσληθνπνίεζε, Δηζαγσγή ζηελ
Σερλνινγία ησλ Πιεξνθνξηψλ, Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, Δπηθνηλσλίεο - Γίθηπα, Διιεληθή Λνγνηερλία, Παγθφζκηα
Λνγνηερλία, Λνγνηερλία θαη Βηβιία γηα παηδηά, Δμειηθηηθή Φπρνινγία θαη Αλαγλψζηεο, Ηζηνξία Γξαθήο, Ηζηνξία
Διιεληθήο Σππνγξαθίαο, Οπηηθναθνπζηηθά Μέζα, Ηζηνξία Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ, Γεκφζηεο ρέζεηο – Δπηθνηλσλία,
Αγγιηθή, Γαιιηθή θαη Γεξκαληθή γιψζζα. Πεξηγξαθηθή Καηαινγνγξάθεζε, Σαμηλνκηθά πζηήκαηα, Θεκαηηθή
Δπξεηεξίαζε, Απηνκαηηζκφο Βηβιηνζεθνλνκηθψλ Λεηηνπξγηψλ, Πιεξνθφξεζε (Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, Αλζξσπηζηηθέο
Δπηζηήκεο, Θεηηθέο θαη Δθαξκνζκέλεο Δπηζηήκεο), Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε πιινγήο, πλζεηηθή Δπεμεξγαζία
Τιηθνχ, Βηβιηνζεθνλνκηθέο Δθαξκνγέο Ζ/Τ, Αλάιπζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, θ.ά.
Δξγαζηήξηα:
Βηβιηνγξαθίαο, Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ Βηβιηνζεθψλ, Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Καηαινγνγξάθεζεο –
Σαμηλφκεζεο – Θεκαηηθήο Δπξεηεξίαζεο Online Αλάθηεζεο Πιεξνθνξηψλ θαη Παξαγσγήο Δληχπνπ, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο απαζρνινχληαη
επαγγεικαηηθά 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: Δζληθή – Κεληξηθέο (Βνπιήο θ.ιπ.), Αθαδεκατθέο (Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρνιηθέο), Λατθέο
(Γεκνηηθέο θνηλνηηθέο θ.ιπ.), Δηδηθήο έξεπλαο, Κέληξα ηεθκεξίσζεο.
Αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζήο ηνπο είλαη: Ο θαζνξηζκφο
ησλ ζηφρσλ ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο. Ο ζρεδηαζκφο, ε
νξγάλσζε, ε δηνίθεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο.
Ζ επηινγή θαη ε πξφζθηεζε ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνχ
(βηβιία, πεξηνδηθά, ράξηεο, κε έληππν πιηθφ,
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θ.ι.π.). Ζ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ
γηα ρξήζε δειαδή ε θαηαινγνγξάθεζε, ε ηαμηλφκεζε θαη
ε επξεηεξίαζή ηνπ. Ζ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ηεο
βηβιηνζήθεο, κέζα απφ ηελ πιεξνθνξηαθή εξγαζία, κε ηε
ζχληαμε βηβιηνγξαθηψλ, επηηνκψλ, επξεηεξίσλ θ.ι.π. Ζ
δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, εθζέζεσλ θαη
νκηιηψλ θαη ε παξνπζίαζε βηβιίσλ, αλάινγα κε ην είδνο
θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο βηβιηνζήθεο.
Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζε άιινπο ρψξνπο εθηφο βηβιηνζήθεο, φπσο λνζνθνκεία, παηδηθ νχο
ζηαζκνχο, εξγνζηάζηα. Ζ ζπλεξγαζία κε άιιεο βηβιηνζήθεο θαη θέληξα ηεθκεξίσζεο, ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν. Ζ
αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ κέζα απφ ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ θαη βάζεηο δεδνκέλσλ,
ζηνλ εζληθφ θαη δηεζλή ρψξν.
σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα:


Σκήκα Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Μνπζεηνινγίαο - Ιόνιο Παν.
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Σεσνολογικού Σομέα:


Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο - ΤΕΙ Θεζζαλονίκης

Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε θαηάξηηζε ζηειερψλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Οηθνλνκηθή, Μάξθεηηλγθ, Λνγηζηηθή, Οηθνλνκηθά
Μαζεκαηηθά, Δπηρεηξεζηαθέο Δπηθνηλσλίεο, ηαηηζηηθή, Αζηηθφ Γίθαην, Δξγαηηθφ Γίθαην, Κνζηνιφγεζε,
Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, χγρξνλν Λνγηζκηθφ Οξγάλσζεο Γξαθείνπ, πζηήκαηα Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο,
Δκπνξηθφ Γίθαην, Γηνηθεηηθφ Γίθαην & Γεκφζηα Γηνίθεζε, Δθπφλεζε Δπηρεηξεκαηηθψλ ρεδίσλ, Γεκφζηα Οηθνλνκία
θαη Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο, Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο,
Δθαξκνγέο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο, Λνγηζηηθή Δηαηξεηψλ, Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή, Γηνίθεζε Οιηθήο
Πνηφηεηαο, Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε, Δθνδηαζηηθή, Γεκφζηεο ρέζεηο, ηξαηεγηθή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ

Δλδεηθηηθά 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 πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο
ζε φιν ην θάζκα ηεο Γηνίθεζεο Δλεξγεηψλ θαη
Γηαρείξηζεο Έξγσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ.
Δηδηθφηεξα 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.
Δπίζεο 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.
Καζψο επίζεο 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 Γηαθήκηζεο, φπσο
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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 Απηνδηνίθεζεο, ζε ηξάπεδεο θαη εμαγσγηθνχο
νξγαληζκνχο, βηνκεραλίεο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα θαη κεγάια θαηαζηήκαηα θ.ιπ. θαη σο θαζεγεηέο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.
σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα:






Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ – Ο.Π.Α.
Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ – Παν. Πειραιώς
Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ – Παν. Μακεδονίας
Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ – Παν. Πάηρας
Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ – Παν. Αιγαίοσ

Σεσνολογικού Σομέα:












Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζγνπκελίηζα) - ΤΕΙ Ηπείροσ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Άγηνο Νηθφιανο) – ΤΕΙ Κρήηης
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Κνδάλε) – ΤΕΙ Δση. Μακεδονίας
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Γξεβελά) – ΤΕΙ Δση. Μακεδονίας
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Καβάια) – ΤΕΙ Αναη. Μακεδονίας - Θράκης
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λάξηζα) – ΤΕΙ Θεζζαλίας
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πάηξα) - ΤΕΙ Δση. Ελλάδας
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (έξξεο) - ΤΕΙ Κενηρικής Μακεδονίας
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζξάθιεην) – ΤΕΙ Κρήηης
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λεπθάδα) -ΤΕΙ Ιονίων Νήζων
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Μεζνιφγγη) - ΤΕΙ Δση. Ελλάδας
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Γιοίκηζης Σοσριζμού

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ είλαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ζπνπδψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
Δπηζηεκψλ ηνπ Σνπξηζκνχ, νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζηελ επηζηήκε
θαη ζηηο δηακνξθσκέλεο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ησλ Σνπξηζηηθψλ Οξγαληζκψλ, Φνξέσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ ζε
εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
Γηα ηελ εηζαγσγή απαηηείηε εμέηαζε επηπιένλ ζε έλα απφ ηα ηέζζεξα εηδηθά καζήκαηα: Αγγιηθή Γιψζζα ή Γαιιηθή
Γιψζζα ή Γεξκαληθή Γιψζζα ή Ηηαιηθή Γιψζζα.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο, Δηζαγσγή ζηνλ Σνπξηζκφ, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, ηνηρεία Δξγαηηθνχ
Γηθαίνπ, ηνηρεία Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Αξρέο Λνγηζηηθήο Δηαηξεηψλ, Δξγαζηαθέο ρέζεηο, ηαηηζηηθή Δπηρεηξήζεσλ,
Σνπξηζηηθή Φπρνινγία, Σνπξηζηηθή Κνηλσληνινγία, Υξεκαηνδφηεζε Δπηρεηξήζεσλ, Αξρέο Σνπξηζηηθνχ Μάξθεηηλγθ,
Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Έξεπλα Σνπξηζηηθήο Αγνξάο, Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία, Σνπξηζηηθή Ννκνζεζία,
Σνπξηζηηθή Γεσγξαθία Διιάδαο, Παγθφζκηα Σνπξηζηηθή Γεσγξαθία, Ξελνδνρεηαθφ Μάξθεηηλγθ, Γηεπζέηεζε
Πξνζσπηθνχ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ηνηρεία Κνζηνιφγεζεο, Ξελνδνρεηαθέο Δθαξκνγέο κε Ζ/Τ, Δπηρεηξεζηαθέο
Δπηθνηλσλίεο Σνπξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, Σήξεζε Λνγαξηαζκνχ Πειαηψλ, Αξρηηεθηνληθή – Δμνπιηζκφο Ξελνδνρείσλ,
Σνπξηζηηθή Κνηλσληνινγία, Οξγάλσζε πλεδξίσλ Δθδειψζεηο, Σαμηδησηηθνί νδεγνί, Πξνγξακκαηηζκφο – Δθηέιεζε
Σαμηδίνπ, Φπραγσγία – Άζιεζε πειαηψλ, Σηκνιφγεζε Έιεγρνο, πληήξεζε – Έιεγρνο Ξελνδνρεηαθήο Δπηρείξεζεο,
Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή, Σνπξηζηηθή Γηαθήκηζε, Γεκφζηεο ρέζεηο Σνπξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, χλζεζε Σνπξηζηηθνχ
Παθέηνπ, Αεξνπνξηθνί Ναχινη- Έθδνζε Δηζηηεξίσλ, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ

Οη πηπρηνχρνη κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο
θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά,
είηε απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο
επηζηήκνλεο κε ην αληηθείκελν ηεο Γηνίθεζεο
Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Οξγαληζκψλ θαη Τπεξεζηψλ
ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα.

Δλδεηθηηθά ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο αζρνινχληαη 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). Δπνπηεία νξφθσλ. Άζθεζε επνπηείαο θαη δηνίθεζεο ζην πξνζσπηθφ ησλ
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Έξεπλα αγνξάο πσιήζεσλ ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Γηαρείξηζε επηζηηηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ (εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο θιπ.), κπαξ, θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη θπιηθείσλ ζε ηνπξηζηηθνχο ρψξνπο πνπ
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Πνιπηειείαο θαη Α΄. 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 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 Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη άιιεο δηνηθεηηθέο θαη επηηειηθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ.
Δθπφλεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ ίδξπζε – επέθηαζε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα:



Σκήκα Σνπξηζηηθψλ πνπδψλ – Παν. Πειραιώς
Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ – Παν. Αιγαίοσ
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Σεσνολογικού Σομέα: (ειζαγωγικές καηεσθύνζεις)






Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο (Γξεβελά) – ΣΔΗ Γπη. Μαθεδνλίαο
Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο (Ζξάθιεην) – ΤΕΙ Κρήηης
Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο (Θεζζαινλίθε) – ΤΕΙ Θεζζαλονίκης
Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο (Λάξηζα) – ΤΕΙ Θεζζαλίας
Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο (Ζγνπκελίηζα) – ΤΕΙ Ηπείροσ

Κοινωνικής Δργαζίας

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο έρεη ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, παξέρνληαο ζχγρξνλεο γλψζεηο
πνπ λα ηνπο δηαζθαιίδνπλ επηηπρή επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ησλ κεηαβαιιφκελσλ
θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηεο ξαγδαία αλαπηπζζφκελεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. Παξάιιεια, επηδηψθεη ηελ πξνψζεζε
θαη δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζπκβάιινληαο ζηελ πξφνδν ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, σο εθαξκνζκέλεο θνηλσληθήο
επηζηήκεο, αιιά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξίζηκσλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ηεο
ρψξαο.
Ζ Κνηλσληθή Δξγαζία είλαη εθαξκνζκέλε θνηλσληθή επηζηήκε ε νπνία πξνσζεί ηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη αλάπηπμε,
ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ αλζξψπσλ κε βαζηθφ ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο
ελζσκάησζεο επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ βηψλνπλ θαηαζηάζεηο πςεινχ θηλδχλνπ. Οη αξρέο ηεο θνηλσληθήο
δηθαηνζχλεο, ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο είλαη
θεληξηθέο ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία, ε νπνία ζεκειηψλεηαη απφ ηηο ζεσξίεο ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ησλ θνηλσληθψλ
θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ, θαη ζπλδέεη αλζξψπνπο θαη δνκέο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο αιιά
θαη γηα λα εληζρχζεη ηελ επεκεξία ηνπο.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία, Απηνγλσζία Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ, Γεληθή
Κνηλσληνινγία, Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία, ηνηρεία Γηθαίνπ, χγρξνλε Κνηλσληθή Πνιηηηθή & Δπξσπατθή Έλσζε,
Δπαγγεικαηηθή Ζζηθή Καη Γενληνινγία, Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, Κνηλσληνινγία ηεο Τγείαο, Κνηλσληθή
Φπρνινγία, Μεζνδνινγία Κνηλσληθήο Δξγαζίαο κε Οκάδεο, Κνηλνηηθή Δξγαζία ζην Σνπηθφ Δπίπεδν, Κνηλσληνινγία
ηεο Οηθνγέλεηαο, Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία, Πιεξνθνξηθή θαη Κνηλσληθή Δξγαζία, Φπρηαηξηθή, Κνηλσληθφο ρεδηαζκφο
ζηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο, Κνηλσληθή Δξγαζία κε Παηδηά θαη Δθήβνπο, Κνηλσληθή Δξγαζία κε Αλαπήξνπο θαη
Ζιηθησκέλνπο, Κνηλσληθή Δξγαζία ζηνλ Δξγαζηαθφ Υψξν, Κνηλσληθή Έξεπλα ζηε Κνηλσληθή Δξγαζία, Ξέλε Γιψζζα
– Οξνινγία, Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο ζηελ Διιεληθή Κνηλσλία, Κνηλσληνινγία ηεο Δπηθνηλσλίαο, Κνηλσληθή Δξγαζία
κε Δμαξηεκέλα Άηνκα, Κνηλσληθή Δξγαζία ζηελ Τγεία-Φπρηθή Τγεία, Κνηλσληθή Δξγαζία ζηελ Δθπαίδεπζε, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ

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
Αζθάιηζεο, Δπαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη
Απαζρφιεζεο, Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Αγσγήο
Πξφιεςεο θαη Αληηκεηψπηζεο ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο,
Κνηλνηηθήο Οξγάλσζεο θαη Αλάπηπμεο, Κνηλσληθήο
Τπεξεζηψλ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ζηηο Τπεξεζίεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο.
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Δηδηθφηεξα, νη πηπρηνχρνη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά, απηνδχλακα ή ζε ζπλεξγαζία κε
άιινπο επηζηήκνλεο, ζηα παξαθάησ αληηθείκελα: Έξεπλα ζπλζεθψλ (δηαγλσζηηθή εθηίκεζε) απφ ηηο νπνίεο
επεξεάδνληαη 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. Γηαηήξεζε ή απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ κηθξνπεξηβάιινληνο, αιιά θαη
ζηελ ελ γέλεη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη επεκεξία ηνπ. Γηεξεχλεζε 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. Αμηνιφγεζε, επαγγεικαηηθή
δηαπαηδαγψγεζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο δηαθφξσλ νκάδσλ, θαηά ηελ 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. Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ελεξγνπνίεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη πνιηηψλ
γηα ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε απνθπιαθηζκέλσλ θαη απεμαξηεκέλσλ απφ νπζίεο αηφκσλ. Δθπφλεζε θνηλσληθψλ
κειεηψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ θνηλνηηθήο αλάπηπμεο. Οξγάλσζε δηθηχσλ
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζην ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Βειηίσζε 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.
σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα:


Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (καηεύθσνζη: Κοινωνικής Διοίκηζης) – Δ.Π.Θ.

Σεσνολογικού Σομέα:



Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο – ΤΕΙ Κρήηης
Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο - ΤΕΙ Δσηικής Ελλάδας
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Λογιζηικής και Υρημαηοοικονομικής

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα εθπαηδεχζεη επηζηήκνλεο πνπ ζα κειεηήζνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Λνγηζηηθήο
& Υξεκαηννηθνλνκηθήο, ψζηε λα γίλνπλ ζηειέρε πςεινχ επηπέδνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Γεληθά Μαζεκαηηθά, Δηζαγσγή ζην Αζηηθφ Γίθαην, Πξνγξακκαηηζκφο Ζ/Τ, Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα, ηνηρεία Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, ηνηρεία Γηθαίνπ Δπξσπατθήο Έλσζεο, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Αξρέο
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Γεληθέο Αξρέο Μάξθεηηλγθ, Δξγαζηαθέο ρέζεηο, Αξρέο Οηθνλνκηθήο,
Ηδησηηθή Οηθνλνκηθή, Γεκφζηα Οηθνλνκηθή, Πξνγξακκαηηζκφο Γξάζεο Δπηρεηξήζεσλ, Υξήκα – Πίζηε Σξάπεδεο,
Υξεκαηνδφηεζε Δπηρεηξήζεσλ, Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, Γηεζλέο Δκπφξην, Γηεζλείο Οηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί,
Γεληθή Λνγηζηηθή, Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, Λνγηζηηθή Δηαηξεηψλ, Λνγηζηηθή Κφζηνπο, Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή,
Αλάιπζε Ηζνινγηζκψλ, Δξγαζηήξην Σξαπεδηθήο Λνγηζηηθήο, Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο, Διεγθηηθή, Μεραλνγξαθεκέλε
Λνγηζηηθή, Ναπηηιηαθή Λνγηζηηθή, Ξελνδνρεηαθή Λνγηζηηθή, Σξαπεδηθή Λνγηζηηθή, Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε κε
Ζ/Τ, Οξγάλσζε Λνγηζηεξίνπ, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ

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
ζηειέρε ησλ ινγηζηεξίσλ, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο,
αηνκηθά ή σο κέιε εηαηξεηψλ, ζε ηήξεζε βηβιίσλ Α, Β
θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., σο ππεχζπλνη ινγηζηέο-ζηξηεο ζε
ινγηζηήξηα θαη σο πξντζηάκελνη ησλ ινγηζηεξίσλ, σο
νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, σο
επηρεηξεκαηίεο ή ζηειέρε ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο,
σο θαζεγεηέο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα 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.
Δλεκέξσζε 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.
σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα:




Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο – Ο.Π.Α.
Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο – Παν. Μακεδονίας
Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο – Παν. Πειραιώς

Σεσνολογικού Σομέα:


Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Κνδάλε) – ΤΕΙ Δση. Μακεδονίας
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Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Θεζζαινλίθε) – ΤΕΙ Θεζζαλονίκης
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Καβάια) – ΤΕΙ Αναη. Μακεδονίας - Θράκης
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Ζξάθιεην) - ΤΕΙ Κρήηης
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Λάξηζα) - ΤΕΙ Θεζζαλίας
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Μεζνιφγγη) – TEI Δση. Ελλάδας
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Καιακάηα) – ΤΕΙ Πελοποννήζοσ
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (έξξεο) – ΤΕΙ Κενηρικής Μακεδονίας
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Υαιθίδα) – ΤΕΙ Σηερεάς Ελλάδας
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Πξέβεδα) – ΤΕΙ Ηπείροσ

Αγής κ Φρονηίδας ζηην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΣΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο Αγσγήο θαη Φξνληίδαο ζηελ Πξψηκε Παηδηθή Ζιηθία είλαη ε παξνρή ζπνπδψλ πςειήο πνηφηεηαο
ζε Παηδαγσγνχο, κε απφθηεζε γλψζεσλ θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαηάιιεισλ γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηφο
ηνπο, σο παηδαγσγνί ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο. Παξάιιεια, ζηνρεχεη ζηελ δηεμαγσγή θαη πξνψζεζε ηεο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζην πεδίν ηεο αγσγήο θαη θξνληίδαο ησλ παηδηψλ.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Δηζαγσγή ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία, ηαηηζηηθή, Δηζαγσγή
ζηελ Κνηλσληνινγία, Πεξηβαιινληηθή Αγσγή, Αηζζεηηθή Αγσγή – Ηζηνξία Σέρλεο, Αγσγή Τγείαο, ηνηρεία αλαηνκίαοθπζηνινγίαο, χγρξνλεο Σάζεηο πξνζρνιηθήο Αγσγήο, πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή, Κιηληθή Φπρνινγία, Κνηλσληθή
Φπρνινγία, Δηζαγσγή ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία, Παηδηαηξηθή, Δμειηθηηθή Παηδηαηξηθή, Βξεθνλεπηνθνκία, Δμειηθηηθή
Φπρνινγία βξεθηθήο ειηθίαο, Δμειηθηηθή Φπρνινγία λεπηαθήο ειηθίαο, Θεσξία θαη Μεζνδνινγίαο δξαζηεξηνηήησλ
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, Παηδαγσγηθή Φπρνινγία, Κνηλσληθή Παηδαγσγηθή, ηνηρεία Κνηλσληνινγίαο ηεο Παηδείαο,
Κνηλσληθή Πξφλνηα, Δηθαζηηθά, Μνπζηθνπαηδαγσγηθή, πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία, Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή,
Θεαηξηθφ Παηρλίδη, Κνπθινζέαηξν, Παηδαγσγηθφ Τιηθφ, Δηδηθή Αγσγή, Νεπξνθπζηνινγία, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ

Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: σο
ζηειέρε ζε Κέληξα Βξεθψλ θαη Νεπίσλ θαζψο θαη ζε
Νεπηαθνχο θαη Βξεθηθνχο ηαζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη
ηδησηηθνχ ηνκέα εθηφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ
αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. (λεπηαγσγείν), σο
απηναπαζρνινχκελνη ζηελ αγσγή θαη θξνληίδα παηδηψλ
πξνζρνιηθήο ειηθίαο απφ δχν κελψλ κέρξη ηελ εγγξαθή
ηνπο ζην Νεπηαγσγείν (ηεζζάξσλ εηψλ), σο ππεχζπλνη
γηα ηε κειέηε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία βξεθνλεπηαθψλ
θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ, ζε ηδξχκαηα, ππεξεζίεο ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζηα λνζνθνκεία παίδσλ.
Χο 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.
σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα: Σεσνολογικού Σομέα:



Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο – ΤΕΙ Θεζζαλονίκης
Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο – ΤΕΙ Ηπείροσ
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τολή Δθαρμοζμένω ν Σετνώ ν &Πολιηιζμού

Γραθιζηικ ής & Οπηικ ής Δπικ οινω ν ία ς

ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ

ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ & ΟΠΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο Γξαθηζηηθήο θαη Οπηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ζπνπδψλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο Γξαθηζηηθήο θαη ησλ επηζηεκψλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, νη
νπνίνη ζα δηαζέηνπλ πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη ζηελ ηερλνινγία.
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκα απαηηείηαη επηπιένλ εμέηαζε θαη ζηα εηδηθά καζήκαηα ηνπ Διεχζεξνπ θαη Γξακκηθνχ
ρεδίνπ.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Διεχζεξν ρέδην, Υξψκα, Βαζηθφ ρέδην, Γξακκηθφ ρέδην, Γξακκαηνγξαθία, Γξαθηζηηθή,
Ηζηνξία Σέρλεο, Γξάκκαηα θαη Αξηζκνί, Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή, Γξάκκαηα θαη Αξηζκνί, Σππνγξαθία,
Βηνκεραληθφ ρέδην, Γξαθηζηηθή κε H/Y, Ηζηνξία Σέρλεο θαη Γξαθηζηηθήο, εκεηνινγία, Δηδηθά Θέκαηα Φσηνγξαθίαο,
Υξψκα – θίηζν, Φεθηαθή Δπεμεξγαζία Δηθφλαο, Δηθνλνγξάθεζε, Κηλνχκελν ρέδην, Δηθνλνγξάθεζε ελαξίνπ,
Πνιπκέζα, Δηδηθά Θέκαηα Γξαθηζηηθήο, Γξαθηζηηθή Δζσηεξηθνχ θαη Δμσηεξηθνχ Υψξνπ, Ηζηνξία & Φηινζνθία
χγρξνλεο Σέρλεο, Αξρέο Σξηζδηάζηαηνπ Κηλνχκελνπ ρεδίνπ, Σξηζδηάζηαην Κηλνχκελν ρέδην κε Ζ/ΤΔ, ηδηθά
Θέκαηα Φσηνγξαθίαο, Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο – Παξνπζίαζε, Ξέλε Γιψζζα (Οξνινγία),θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ

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:
Δκδόζειρ: Βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο (εμψθπιια,
εηθνλνγξάθεζε, ζειηδνπνίεζε).
Γιαθήμιζηρ: α). Αθίζα εκπνξηθή, πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή
β). Καηαρψξεζε πεξηνδηθνχ θαη εθεκεξίδαο γ).
Γηαθεκηζηηθά πξνζπέθηνπο θαη έληππα δ). Γηαθξηηηθά
ζήκαηα επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, επηζηνιφραξηα,
θάθειια θ.ιπ. ε). ρεδηαζκφ γξακκάησλ γηα νπνηαδήπνηε
ρξήζε.
Δπικοινωνία: ια ηα πξφηππα εληχπσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγήο, κεραλνγξαθηθά έληππα επηρεηξήζεσλ, ινγηζηηθά
ζήκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο, ζήκαηα ζηαζκψλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ.
ςζκεςαζία: Μειέηε θαη γξαθηζηηθφ ζρεδηαζκφ φισλ ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ (θνπηηά, εηηθέηεο, ζαθνχιεο,
ραξηηά πεξηηπιίγκαηνο, θνπβεξηνχξεο θαη ζπζθεπαζία δίζθσλ).
Σηλεόπαζη θαη κινημαηογπάθο: α). ρεδίαζε ησλ ηίηισλ ησλ ηαηληψλ β). Κηλνχκελν ζρέδην ζηηο δηαθεκηζηηθέο
ηαηλίεο, γηα ηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν γ). Γεκηνπξγία γξαθηζηηθψλ έξγσλ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ
(Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ) δ). ρεδίαζε θαη επηκέιεηα ηίηισλ θαη ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ σο θαη φισλ ησλ
γξαθηζηηθψλ έξγσλ, πνπ βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ εηδήζεσλ θαη ησλ εθπνκπψλ.
Κάθε άλλη επαγγελμαηική δπαζηηπιόηηηα, πνπ εκθαλίδεηαη ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο κε ηελ εμέιημε ηεο
ηερλνινγίαο, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο θάζε θνξάο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Αμίδεη 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.
σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα: Σεσνολογικού Σομέα: ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 32

Δζωηερικής Αρτιηεκηονικής

ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο είλαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ζπνπδψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε
Αξρηηεθηφλσλ Δζσηεξηθνχ Υψξνπ νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζην
ζεσξεηηθφ, θαιιηηερληθφ, επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ πεδίν, κε αλαθνξά ζηε δηακφξθσζε ηνπ αλζξσπνγελνχο
ρψξνπ (ζρεδηαζκφο ρψξνπ θαη αληηθεηκέλνπ) σο έθθξαζε ηεο ελφηεηαο επηζηήκεο θαη ηέρλεο.
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκα απαηηείηαη επηπιένλ εμέηαζε θαη ζηα εηδηθά καζήκαηα ηνπ Διεχζεξνπ θαη Γξακκηθνχ
ρεδίνπ.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθνχ Υψξνπ, Γηακφξθσζε Παξαδνζηαθψλ Κηηξίσλ, Γνκηθή Σέρλε,
Πιαζηηθή Μαθέηα, ρεδηαζηηθή Μεζνδνινγία, ρεδηαζκφο κε Τπνζηήξημε Ζ/Τ, Ηζηνξία Αξρηηεθηνληθήο θαη
Γηαθφζκεζεο, Γηακφξθσζε Δμσηεξηθψλ Υψξσλ, Φσηηζκφο, Φσηνγξαθία, Γνκηθή Σέρλε, Βαζηθφ ρέδην,
Γηαθνζκεηηθέο Δθαξκνγέο, Γηζδηάζηαηεο πλζεηηθέο Πξνηάζεηο, Σερλνινγία Τιηθψλ (Γπαιηνχ, Κεξακηθήο), Διεχζεξν
ρέδην, Ηζηνξία Σέρλεο, Κεξακηθή, Πιαζηηθή, Υξψκα, Υξψκα ζην Υψξν, ρεδηαζκφο (Design) Κεξακηθήο,
Βηνκεραληθφ ρέδην (Design), Καηαζθεπαζηηθφ Δπίπινπ, Σερλνινγία Τθάζκαηνο, Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία,
Κνηλσληνινγία ηνπ Υψξνπ, Ρπζκνινγία Δπίπινπ, ρεδηαζκφο Δζσηεξηθνχ Υψξνπ, ρεδηαζκφο (Design) Δπίπινπ,
ρεδηαζκφο (Design) Τθάζκαηνο, Όθαζκα, Φπρνινγία, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
.
Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ, είηε απηνδχλακα
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). 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.
σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα: Σεσνολογικού Σομέα:


Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Αληηθεηκέλσλ – ΤΕΙ Κενηρικής Μακεδονίας

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 33

σνηήρζης Αρταιοηήηων και Έργων Σέτνης

ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ

ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ
θνπφο ηνπ λένπ ηκήκαηνο είλαη λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο, γηα λα
δηαρεηξίδνληαη θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηελ πνιηηηζκηθή καο θιεξνλνκηά, φζν θαη λα ζπληεξνχλ θαη λα απνθαζηζηνχλ έξγα
ηέρλεο θαη αξραηφηεηεο.
θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, είλαη ε παξνρή πςειήο ζηάζκεο αλψηαηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο
εθπαίδεπζεο, ζηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηεθκεξίσζε, ηηο επεκβάζεηο ζπληήξεζεο, ηελ πξνζηαζία
θαη αλάδεημε ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη ησλ έξγσλ ηέρλεο. Ζ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη, ζηνρεχεη ζηε
δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ ππφβαζξνπ επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο, ζηελ απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη ζηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Σν Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ δνκείηαη κε ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο
γηα ηελ απφθηεζε εηδηθψλ γλψζεσλ, πνπ απαηηνχλ δηεπηζηεκνληθή θαη ζχλζεηε πξαθηηθή. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπκβνιή ησλ
θπζηθψλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ, ησλ θαιιηηερληθψλ γλψζεσλ θαη ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ είλαη
ζεκαληηθή.
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκα απαηηείηαη επηπιένλ εμέηαζε θαη ζηα εηδηθά καζήκαηα ηνπ Διεχζεξνπ θαη Γξακκηθνχ
ρεδίνπ.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία ηνπ Αηγαίνπ, Κιαζηθή Αξραηνινγία, Βπδαληηλή Αξραηνινγία &
Σέρλε, Ηζηνξία Σέρλεο, Σερληθέο Αλαζθαθψλ, Θεσξία θαη Μεζνδνινγία Αλάιπζεο Έξγσλ Σέρλεο, Γεληθέο Αξρέο
Υεκείαο, Γεληθέο Αξρέο Φπζηθήο, Αξρέο Φπζηθνρεκείαο, ηνηρεία Βηνινγίαο & Αξρέο Βηνδηάβξσζεο, Δηδηθά Θέκαηα
Υεκείαο, Φπζηθνρεκηθέο Μέζνδνη & Σερληθέο, Διεχζεξν ρέδην, Εσγξαθηθή: Τιηθά & Σερληθέο, Δηδηθά Θέκαηα
Εσγξαθηθήο, Αληίγξαθν Εσγξαθηθήο, Αληίγξαθν Γιππηηθήο, Πιαζηηθή, Φσηνγξαθία, Δηδηθά Θέκαηα Υξσκαηηθήο
Απνθαηάζηαζεο, Δηδηθά Θέκαηα Πιαζηηθήο, ηαηηζηηθή, ηνηρεία Δπηζηήκεο ηεο Αγνξάο, Οξγάλσζε & Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεσλ, ηνηρεία Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Δηδηθά Θέκαηα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, θ.ά.

ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο εξγάδνληαη ζε κνπζεία, ζε δεκφζηεο
ππεξεζίεο, ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο ζπληήξεζεο ή αλεμάξηεηα, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο.
Δηδηθφηεξα, ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο αλήθνπλ: Ζ Σερληθή Δμέηαζε, πληήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε Αξραηνινγηθψλ
Δπξεκάησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο. Ζ Δθπφλεζε Μειεηψλ πληήξεζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Αξραηνινγηθψλ Δπξεκάησλ
θαη Έξγσλ Σέρλεο. Ζ ζχληαμε κειεηψλ ή εθζέζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ ζπληήξεζεο.
Αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπληήξεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαη ηδξχκαηα.
Ζ ζπκκεηνρή θαη δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ
απηνηειψο ή σο κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε ζέκαηα ηεο
εηδηθφηεηάο ηνπο.
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο πληήξεζεο Αξραηνηήησλ &
Έξγσλ Σέρλεο, κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: σο ππάιιεινη ζην
ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ζε πηλαθνζήθεο, κνπζεία, θαη
εξγαζηήξηα ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο.

σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα: Σεσνολογικού Σομέα: (ειζαγωγική καηεύθσνζη)


πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο (Εάθπλζνο) – ΤΕΙ Ιονίων Νήζων

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 34

Φωηογραθίας και Οπηικοακοσζηικών Σετνών

ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ
Σν Σκήκα Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ, έρεη ζαλ απνζηνιή ηελ παξνρή γλψζεο, ηφζν ζε
πνιπζπιιεθηηθφ ζεσξεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε αηζζεηηθφ θαη ηερληθφ γηα ηελ θαηαλφεζε, ηε δεκηνπξγία, ηε δηαρείξηζε,
ηελ έξεπλα θαη ηελ ελ γέλεη κειέηε θαη παξαγσγή ηεο ηερλνινγηθήο εηθφλαο .
Οη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξαεηψλ ζπνπδψλ ηνπο εθπαηδεχνληαη δηεμνδηθά γηα ην θάζε ζεκαληηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ, ηφζν ζε ηερλνινγηθφ άμνλα φζν θαη ζε ελλνηνινγηθφ, ηεο ζηαζεξήο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο αιιά θαη
ηεο θηλνχκελεο παξάιιεια. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ, αλαπηπζζφκελν ζε βάζνο, ζε ζεσξεηηθφ – αηζζεηηθφ – εηθαζηηθφ
– ηερλνινγηθφ θαη ηερληθφ πεδίν, εθνδηάδεη ηνπο απνθνίηνπο κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ψζηε λα αξζξψζνπλ
δεκηνπξγηθά ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηδέεο θαη κεζνδνινγίεο θαη ελίνηε ηηο θαηλνηφκεο ζθέςεηο, ηφζν ζηελ εθαξκνγή θαη
θαιιηηερληθή έθθξαζε φζν θαη ζηα επηζηεκνληθά πεδία. Σν Σκήκα Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ,
πηζηεχεη πσο ην λέν δεκηνπξγηθφ κέζνλ, απηφ ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, είλαη έλα απφ ηα νηθνπκεληθφηεηα θαη ηα
πιένλ ζπγρξνληζκέλα κε ηελ επνρή νρήκαηα ηφζν γηα εηθαζηηθή έθθξαζε θαη δεκηνπξγία φζν θαη γηα ηελ επηθνηλσλία,
ηελ έξεπλα θαη ηελ εθαξκνγή.
Έρνληαο θαηαλνήζεη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ζπλερή εθζπγρξνληζκφ θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο, ην
Σκήκα εξγάδεηαη εληαηηθά γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο θσηνγξαθίαο φζν θαη απηφλ ησλ
ςεθηαθψλ νπηηθναθνπζηηθψλ θαη δηαδξαζηηθψλ κέζσλ θαη ησλ παξαγσγψλ βίληεν. Πξνάγεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ
αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θνηηεηψλ, ζε εξεπλεηηθφ θαη πεηξακαηηθφ επίπεδν, παξνπζηάδνληαο
ηφζν πξσηφηππεο ζεσξεηηθέο εξγαζίεο φζν θαη έξγα πνπ, πέξαλ ηεο ακηγνχο θσηνγξαθίαο, αλαπηχζζνληαη ζηα πεδία
ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ παξαγσγψλ, ηνπ εηθαζηηθνχ βίληεν, ησλ βίληεν-εγθαηαζηάζεσλ, ησλ δηαδξαζηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη δξάζεσλ θαη ησλ πεηξακαηηθψλ εηθαζηηθψλ δεκηνπξγηψλ κηθηήο ηερληθήο. Σα θνηηεηηθά απηά
θαιιηηερληθά έξγα ή έξγα εθαξκνγήο θαη έξεπλαο δεκηνπξγνχληαη εληφο ησλ πιαηζίσλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ή
ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ επνπηεία ελφο πςειήο ζηάζκεο δηδαθηηθνχ επηζηεκνληθνχ
πξνζσπηθνχ. Σν Σκήκα κε δήιν αθνπγθξάδεηαη ηηο εμειίμεηο ζε ηερλνινγηθφ, ζεσξεηηθφ θαη αηζζεηηθφ επίπεδν,
ελζσκαηψλνληαο ηηο αμηνινγφηεξεο εμ απηψλ, ηφζν ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φζν θαη ζηηο πνιπδηάζηαηεο δξάζεηο
πνπ πξνάγνπλ ηελ έξεπλα, ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ αλαλέσζε ζηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε, ηελ εηθαζηηθή
δεκηνπξγηθφηεηα, ηηο εθαξκνγέο θαη ηελ επηθνηλσλία.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: χλζεζε Δηθφλαο, Tερληθέο Φσηνγξαθίαο, Φπζηθή Δηθφλαο Ήρνπ, Ηζηνξία Φσηνγξαθίαο,
εκεηνινγία, Δηθαζηηθέο θαη θελνγξαθηθέο Δθαξκνγέο, Δηζαγσγή ζηα Φεθηαθά Μέζα, Δπηζηεκνληθή Φσηνγξαθία,
Θεσξία θαη Σερληθή Βίληεν, θελνζεζία θαη Μνληάδ, Σερληθέο Φσηνγξαθίαο, Φσηνγξαθία, Θεσξία θαη Δθαξκνγέο,
Φεθηαθέο Δθαξκνγέο, Γηαθεκηζηηθή Φσηνγξαθία, Δηδηθέο Δθαξκνγέο, Μνξθέο Σέρλεο, Πνιπκέζα, Φσηνγξαθηθφ
Γνθίκην, Ηζηνξία Σέρλεο, Οπηηθή Δπηθνηλσλία, Φπρνινγία Οπηηθήο Αληίιεςεο, Γνκηθή Αλάιπζε Φσηνγξαθηθήο
Δηθφλαο, Ηζηνξία Βίληεν θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Οη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξαεηψλ ζπνπδψλ ηνπο εθπαηδεχνληαη δηεμνδηθά ζηα ζεσξεηηθά, εηθαζηηθά θαη
ηερληθά ηδηψκαηα ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο θαη ηνπ βίληεν. Δθνδηαδφκελνη 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.
Δπίζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππεξεηήζνπλ σο
εθπαηδεπηηθνί ή λα επηκειεζνχλ εθζέζεηο, εθδφζεηο θαη
εθδειψζεηο πνιηηηζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ θνξέσλ.
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σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα: Σεσνολογικού Σομέα: -

τολή Δπιζηημών Τγείας & Πρόνοιας Βιοϊαηρικών Δπιζηημών

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ

ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ζπνπδψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε
επηζηεκφλσλ νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη ζηελ
ηερλνινγία ηνπ επξχηεξνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ησλ Βηνη̈αηξηθσ́λ Δπηζηεκψλ.
Σν Σκέκα ζεξαπεχεη γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ επξχηεξνπ θαη δηαξθψο εμειηζζν́κελνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ησλ
Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ Δθαξκνγψλ ηνπο . Με ηε ζεζκνζέηεζε ησ λ Καηεπζχλζεσλ Πξνρσξεκέλσλ Δμακήλσλ
πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηα αληίζηνηρα πέληε πξψελ Σκέκαηα ηεο  .Δ.Τ.Π ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο:
Με πέληε (5) Καηεπζχλζεηο (επηινγή θαηεχζπλζεο ζην Γ΄ εμάκελν):







Αθηηλνγξαθίαο & Αθηηλνζεξαπείαο
Αηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο
Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο
Οδνληηθήο Σερλνινγίαο
Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ.

Δνδεικηικά Μαθήμαηα
Για ηην καηεύθςνζη Ακηινογπαθίαρ & Ακηινοθεπαπείαρ: Αλαηνκηθή, Φπζηνινγία, Φπζηθή, Υεκεία, Βηνζηαηηζηηθή,
Ξέλε Γιψζζα, Υξήζε Ζ/Τ, Α΄ Βνήζεηεο, Αηνκηθή & Ππξεληθή Φπζηθή, Σερλνι. Απεηθνληζη. πζηεκ., Αθηηλνινγηθή
Ννζειεπηηθή, Αθηηλνπξνζηαζία, Ηαηξηθή πιεξνθνξ & ηειεηαηξ., Αθηηλνθπζηθή, Τγηεηλή, Mαζηνγξαθία, Παηδηαηξηθή
Αθηηλνινγία, Φπρνινγία, Αγγιηθή Οξνινγία, Ηζηνξία Ηαηξηθήο, Αμνληθή Σνκνγξαθία, Μαγλεηηθφο πληνληζκφο,
Ηαηξηθή Φπζηθή, Αθηηλνζ/θή Ογθνινγία, Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο, Ραδηελεξγά Ηζφηνπα, Μνξηαθή Βηνινγία,
Αθηηληθή Βηνινγία, Αγγεηνγξαθία – ηεθαληνγξαθία, Αξρέο Οηθνλνκηθήο ηεο Τγείαο, Αθηηλνινγηθή Παζνινγία,
Αζθάιεηα Δξγαζίαο, πλδ. Ογθνινγηθψλ ζεξαπεηψλ, Θεξαπεία κε Ραδηελεξγά Ηζφη., Τπέξερνη, Γενληνινγία
Δπαγγέικαηνο, Βηνεζηθή, θ.α.
Για ηην καηεύθςνζη Αιζθηηικήρ και Κοζμηηολογίαρ: Φπζηνινγία, Αλαηνκία, Αλφξγαλε – νξγαληθή ρεκεία,
Κπηηαξηθή – αλαπηπμηαθή βηνινγία, Βηνρεκεία, Ννζνινγία, Πξψηεο βνήζεηεο, Μάξθεηηλγθ, Κηλεζηνινγία, Γεκφζηα
πγηεηλή, Γενληνινγία επαγγέικαηνο, Γεξκαηνινγία, Δλδνθξηλνινγία, Αηζζεηηθή πξνζψπνπ, Μνξθνινγία θαη
ηδηνκνξθίεο πξνζψπνπ, Σν ρξψκα ζην καθηγηάδ, Αηζζεηηθή ζψκαηνο, Μαθηγηάδ θσηνγξαθίαο θηλεκαηνγξάθνπ,
Μέζνδνη απνηξίρσζεο, Δθαξκνγέο Laser ζηελ αηζζεηηθή, Θεαηξηθφ καθηγηάδ, Αηζζεηηθή γπκλαζηηθή,
Ζιεθηξνζεξαπεία, Σερληθή πξνζζεηηθψλ πιηθψλ, Κνζκεηνινγία, Γηαηηνινγία – δηαηξνθή, θ.α.
Για ηην καηεύθςνζη Οπηικήρ και Οπηομεηπίαρ: Οπηηθή, Οξγαληθή Υεκεία, Γεληθή Αλαηνκία, Μαζεκαηηθά &
ηαηηζηηθή, Ηζηνπαζνινγία, Σερλνινγία Οπηηθψλ Τιηθψλ, Οπηηθή & Ηζηνξία Γπαιηνχ, Φπζηνινγία, Δηδηθή Αλαηνκία,
Οπηηθά ξγαλα, Φπζηνινγία Οθζαικνχ, Σερλνι. Οθζαικ. Φαθψλ, Αλαηνκία Οθζαικνχ , ρεδίαζε Οθζαικηθψλ
Φαθψλ, Ξέλε Οξνινγία Δηδηθφηεηνο, Νεπξνθπζηνινγία Οθζαικνχ, Κνζηνιφγεζε & Σηκνιφγεζε, ηνηρεία
Δξγαηηθνχ & Δκπ. Γηθαίνπ, Παζνινγία νθζαικνχ, Οπηηθή ηεο ξαζεο, Καηεξγαζία Οθζ. Φαθψλ, Οθζαικ. & Κιηληθή
Γηάζιαζε, Δθαξκ. Πιεξνθ/θήο ζηελ Οπηηθή, Μηθξνβηνινγία Οθζαικνχ, ρέδην & Αηζζεηηθή πξνζψπνπ, Δξγ.
Αζθάιεηα & Τγηεηλή, Βνεζήκαηα Οξαζεο, Σερληθέο Πσιήζεσλ – Μάξθεηηλγθ, Γενληνινγία Οπηηθνχ – Οπηνκέηξε,
Γηφθζαικε ‘Οξαζε, Οπηνκεηξία, Φαξκαθνινγία Οθζαικνχ, Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Δπηρείξεζεο, Φπρνινγία ηεο
ξαζεο, Φσηηζκφο & Δξγνλνκία Πεξηβ/ληνο, LASER & Οπηηθέο εθαξκνγέο, Βαζ. Αξρέο Οξζνπηηθήο, θ.α.
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Για ηην καηεύθςνζη Οδονηικήρ Σεσνολογίαρ: Bαζηθέο Αξρέο Οδνληνηερληθήο, Οδνληηθή Μνξθνινγία,
Οδνληνηερληθά Βηνυιηθά, Φπζηνινγία ηνκαηνγλαζηθνχ πζηήκαηνο – πγθιεηζηνινγία, Αηζζεηηθή πξνζζεηηθψλ
απνθαηαζηάζεσλ, Μηθξνβηνινγία ηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, Τγηεηλή ζηφκαηνο θαη εξγαζηεξίνπ, Πξψηεο βνήζεηεο,
Μεζνδνινγία – Έξεπλα, Κηλεηή Πξνζζεηηθή, Αθίλεηε Πξνζζεηηθή, Οξζνδνληηθή, Απνθαηάζηαζε δπζιεηηνπξγηψλ
ζχγθιεηζεο, Οδνληηαηξηθή Κεξακηθή, Γλαζνπξνζσπηθή Πξνζζεηηθή, Πξνζζεηηθή επί εκθπηεπκάησλ, πλδπαζκέλε
Πξνζζεηηθή-χλδεζκνη Αθξηβείαο, θ.α
Για ηην καηεύθςνζη Ιαηπικών Δπγαζηηπίων: Γεληθή Μηθξνβηνινγία, Πεηξακαηφδσα, Αλφξγαλε Υεκεία, Φπζηθή,
Ηαηξηθή Φπζηθή, Υεκεία, Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηθή, Ηζηνξία Ηαηξηθήο, Βηνινγία, Βηνρεκεία, Βηνκεηξία –
Βηνζηαηηζηηθή, Αλαηνκηθή, Φπζηνινγία, Πεηξακαηφδσα, Σερλνινγία Οξγάλσλ, Αξρέο πιεζπζκηαθήο πγηεηλήο, Πξψηεο
βνήζεηεο, Μηθξνβηνινγία, Αηκαηνινγία, Αηκνδνζία, Αηκνιεςία, Κιηληθή Υεκεία, Αλνζνινγία, Ηνινγία,
Ηζηνπαζνινγία, Μπθεηνινγία, Παξαζηηνινγία, ζξεπηηθά Τπνζηξψκαηα, Σερλνινγία Οξγάλσλ, Αλνζνινγία, Ηνινγία,
Μπθεηνινγία, Παξαζηηνινγία, θ.α.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Οη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο Ακηινογπαθίαρ & Ακηινοθεπαπείαρ θαιχπηνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο
εθαξκνγήο βηνινγηθψλ θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηνπο ηνκείο ηεο ηαηξηθήο απεηθφληζεο, ηεο ππξεληθήο ηαηξηθήο θαη ηεο
αθηηλνζεξαπεπηηθήο νγθνινγίαο. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη
ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα δξαζηεξηνπνηνχληαη σο Σερλνιφγνη Αθηηλνιφγνη, Σερλνιφγνη
Αθηηλνζεξαπείαο θαη Σερλνιφγνη Ππξεληθήο Ηαηξηθήο.
Οη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο Αθηηλνγξαθίαο &
Αθηηλνζεξαπείαο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο
ζε ηνκείο αλάινγνπο κε ηηο ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή
ηνπο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λ’ απαζρνιεζνχλ: ζε
ξαδηνινγηθά-αθηηλνινγηθά εξγαζηήξηα λνζνθνκείσλδεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ
ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ, ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ
Καηάξηηζε, ζε εξγαζηήξηα ξαδηνιφγσλ-αθηηλνιφγσλ
γηαηξψλ, πνπ αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα.

Οη απφθνηηνη ηεο θαηεχζπλζεο Αιζθηηικήρ και Κοζμηηολογίαρ 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.
Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ: σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ζε κεγάια θέληξα αηζζεηηθήο, ζε
λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο (ζηνπο εμήο ηνκείο:
Γεξκαηνινγηθφ, Νεπξνινγηθφ ή Δλδνθξηλνινγηθφ), 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). Δηαηξείεο θαιιπληηθψλ ζηελ
παξαγσγή θαη πξνψζεζε θαηλνχξγησλ πξντφλησλ, φπσο
επίζεο θαη ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, θαζψο θαη ζε
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Οη απφθνηηνη ηεο θαηεχζπλζεο Οπηικήρ και Οπηομεηπίαρ κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη
απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, σο Οπηηθνί θαη Δθαξκνζηέο Φαθψλ
Δπαθήο, γηα λα κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ Γλσζηηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, είηε σο
απηναπαζρνινχκελνη, είηε σο ππεχζπλνη ή ζηειέρε ζρεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληψλ, νξγαληζκψλ θαη
ππεξεζηψλ.
Δηδηθφηεξα, ν Οπηηθφο θαη Δθαξκνζηήο Φαθψλ Δπαθήο:
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Δθαξκφδεη 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. Δθαξκφδεη
ζχγρξνλεο εξγαζηεξηαθέο ηερληθέο ζηελ ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία
νπηηθνχ
θαηαζηήκαηνο,
εξγαζηεξίνπ
εθηέιεζεο ζπληαγψλ θαη ρψξνπ εθαξκνγήο θαθψλ
επαθήο. Δπηιακβάλεηαη ησλ θνηλσληθψλ θαη λνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ ησλ νπηηθψλ επηρεηξήζεσλ έλαληη ησλ
πειαηψλ, νθζαικηάηξσλ θαη πγεηνλνκηθψλ ηνπηθψλ ή
εζληθψλ θνξέσλ.
Αζρνιείηαη 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 Δηδψλ.
Οη απφθνηηνη ηεο θαηεχζπλζεο Οδονηικήρ Σεσνολογίαρ, 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.
Δηδηθφηεξα 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 γέθπξεο,
κε ηα εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλα πιηθά, ζπλδέζκνπο
αθξηβείαο (Αttachments) 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.
Οη απφθνηηνη ηεο θαηεχζπλζεο Ιαηπικών Δπγαζηηπίων κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη πηπρηνχρνη
απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο εμεηδηθεπκέλεο θαη ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο σο Σερλνιφγνη Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ,
ψζηε λα κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε φινπο ηνπο Δξγαζηεξηαθνχο ηνκείο πνπ θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ
Σκήκαηνο. Δηδηθφηεξα: Δθηεινχλ ην ηερλνινγηθφ κέξνο φισλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ησλ Ηαηξηθψλ
Δξγαζηεξίσλ ζε Ννζνθνκεία, Κιηληθέο, Ηδησηηθά Δξγαζηήξηα, Δξεπλεηηθά θέληξα, Δξγαζηήξηα ΑΔΗ (Παλεπηζηεκίσλ
& ΣΔΗ) θιπ.
Δθαξκφδνπλ 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 Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ
κπνξεί λα εξγαζηεί: ζε εξγαζηήξηα λνζνθνκείσλ,
δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, ζε ζηαζκνχο αηκνδνζίαο, θέληξα
πγείαο, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε ηαηξηθά εξγαζηήξηα.
Δηδηθφηεξα 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.
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σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα: Σεσνολογικού Σομέα:





Σκήκα Αηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο – ΤΕΙ Θεζζαλονίκης
Σκήκα Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο - ΤΕΙ Δση. Ελλάδας
Σκήκα Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ – ΤΕΙ Θεζζαλονίκης
Σκήκα Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ – ΤΕΙ Θεζζαλίας
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Γημόζιας και Κοινοηικής Τγείας

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ

ΓΗΜΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ
Οη ζπνπδέο ζην λέν απηφ ηκήκα 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.
θαζψο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηειερψλ ηθαλψλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία θαη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο
ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ.

Με δύο (2) Καηεςθύνζειρ : Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλνηηθήο Τγείαο.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα καηεύθςνζηρ Γημόζιαρ Τγείαρ: Αλαηνκία, Φπζηνινγία, Κνηλσληνινγία, Βηνρεκεία, Ηαηξηθή
Μηθξνβηνινγία, Βηνκεηξία, Δπηδεκηνινγία, Τγηεηλή ηεο Γηαηξνθήο, Αηνκηθή Τγηεηλή, Αγσγή Τγείαο, Οξγάλσζε
Τπεξεζηψλ Τγηεηλήο, ρνιηθή Τγηεηλή, Τγηεηλή Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ, Τγεηνλνκηθή Μεραληθή, Τγηεηλή θαη
Αζθάιεηα Δξγαζίαο, Τγηεηλή Καηαζηξνθψλ, Βηνκεραληθή Ρχπαλζε, θ.ά.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα καηεύθςνζηρ Κοινοηικήρ Τγείαρ: Κνηλσληνινγία ηεο Τγείαο, Φπρνινγία, Γηαρείξηζε ηνπ
ζηξεο, Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Τγείαο – Οηθνλνκία ηεο Τγείαο, πζηήκαηα Τγείαο, Αλαηνκία, Φπζηνινγία,
Μηθξνβηνινγία, Πιεξνθνξηθή, Παζνινγία, Υεηξνπξγηθή, Φαξκαθνινγία, Πιεξνθνξηθή Τγείαο, Οξζνπεδηθή, ΑηνκνΠεξηβάιινλ & Τγεία, Θεκειηψδεηο Αξρέο Ννζειεπηηθήο, Παζνινγηθή-Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή Γηεξγαζία,
Παηδηαηξηθή, Γπλαηθνινγία-Μαηεπηηθή, Γηαηξνθή & Τγεία, Ννζειεπηηθή Δηδηθνηήησλ, Γεληθή Δπηδεκηνινγία,
Βηνζηαηηζηηθή, Δηδηθή Δπηδεκηνινγία, Κνηλσληθά πξνβιήκαηα-Κνηλσληθή παξέκβαζε, Απνθαηάζηαζε ρξνλίσο
παζρφλησλ, Γίθαην Τπεξεζηψλ Τγείαο – Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο, Πξνζηαζία Μεηξφηεηαο & Παηδηνχ, Γεξηαηξηθή –
Πξνζηαζία ηξίηεο ειηθίαο, Νεπξνινγία - Φπρηαηξηθή – Πξνζηαζία Φπρηθήο Τγείαο, Κνηλνηηθή Τγεία, Γεκφζηα &
Κνηλσληθή Τγηεηλή, Αγσγή & Πξναγσγή Τγείαο, Μεζνδνινγία Αγσγήο Τγείαο, ρνιηθή Τγηεηλή, Τγηεηλή & Αζθάιεηα
ζηελ εξγαζία, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Οη απφθνηηνη ηεο καηεύθςνζηρ Γημόζιαρ Τγείαρ 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:
Γηελέξγεηα Τγεηνλνκηθψλ Διέγρσλ 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. Γηελέξγεηα Τγεηνλνκηθψλ
Διέγρσλ ζηηο Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο, Αζιεηηθέο
Δγθαηαζηάζεηο,
Καηαζθελψζεηο,
εγθαηαζηάζεηο
Λνπηξψλ, ρνιείσλ, ηξαηψλσλ, Φπιαθψλ, θαγείσλ –
ηαπιηζκψλ δψσλ θαη επηβνιή αληίζηνηρσλ κέηξσλ γηα
ηελ ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ, γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα απηψλ.
Γηελέξγεηα Διέγρνπ 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 Διέγρνπ 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. Γηελέξγεηα Διέγρνπ 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.
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Οη απφθνηηνη ηεο καηεύθςνζηρ Κοινοηικήρ Τγείαρ 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. Γίλεηαη 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
Ηδησηηθφ φζν θαη ζην Γεκφζην Σνκέα. Οη θχξηνη θνξείο
απαζρφιεζεο ηνπο αθνξνχλ: Κέληξα πγείαο, Κέληξα
πξνζηαζίαο
κεηξφηεηαο
θαη
παηδηνχ,
Κέληξα
νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, Ηαηξνπαηδαγσγηθά
θέληξα, Κέληξα αηκνδνζίαο, Ηαηξηθνθνηλσληθέο ππεξεζίεο
λνζνθνκείσλ, Δμσηεξηθά ηαηξεία, Γηαβεηνινγηθά θέληξα,
Αληηθπκαηηθφο
αγψλαο,
Αληηθαξθηληθφο
αγψλαο,
Αληηαθξνδηζηαθφο αγψλαο, Αληηαιθννιηθφο αγψλαο,
Βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, ρνιηθή Τγηεηλή, Πξνζηαζία
λεφηεηαο,
Ηλζηηηνχην
Τγείαο
ηνπ
παηδηνχ,
Δπηδεκηνινγηθέο έξεπλεο δηεξεχλεζεο, Κ.Ά.Π.Ζ., Τγηεηλή
εξγαζίαο.
σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα: Σεσνολογικού Σομέα: -
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Δργοθεραπείας
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ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ
Σν Σκήκα Δξγνζεξαπείαο έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηάρπζε ησλ γλψζεσλ ηεο επηζηήκεο ηεο
Δξγνζεξαπείαο κέζα απφ ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ έξεπλα, θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ
δηαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε.
Σν Σκήκα Δξγνζεξαπείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο είλαη ην κνλαδηθφ Σκήκα ζηε Γεκφζηα Αλψηαηε
Δθπαίδεπζε πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα εθπαηδεπηνχλ άξηζηα ζηελ επηζηήκε θαη ηελ πξαθηηθή ηεο
Δξγνζεξαπείαο θαη λα απνθηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο επάξθεηεο ψζηε λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ θιηληθφ, ζηνλ
εξεπλεηηθφ ή/ θαη ζηνλ αθαδεκατθφ ηνκέα. Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δξγνζεξαπείαο θαιχπηεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο κειέηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ/έξγσλ ηνπ αηφκνπ, ζηνπο ηνκείο ηεο απηνθξνληίδαο, ηεο
παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηνπ εληνπηζκνχ ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο
εξγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο κε ζθνπφ ηελ θαηάθηεζε ηνπ αλψηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη
πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηηπρήο αλάιεςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ξφισλ ηεο
δσήο ηνπ.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Βαζηθέο αξρέο Δξγνζεξαπείαο, Ζ Γξαζηεξηφηεηα ζηελ Δξγνζεξαπεία, Βαζηθά ζηνηρεία
Φπζηνινγίαο θαη Νεπξνθπζηνινγίαο, Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία, Αλαηνκία, Παζνινγία, Αλάπηπμε θαη Δξγνζεξαπεία,
Δξγνζεξαπεία θαη Οξγαληθά Ννζήκαηα, Δξγνζεξαπεπηηθή αλάιπζε ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο, Γεκηνπξγηθφηεηα θαη
Δξγνζεξαπεία, Σέρλε θαη Δξγνζεξαπεία, ηαηηζηηθή, Φπρνπαζνινγία παηδηψλ θαη ελειίθσλ, Νεπξνινγία,
Φπρνθνηλσληθή Δξγνζεξαπεία, Δξγνζεξαπεία ζε ελήιηθεο κε λεπξνκπτθέο δηαηαξαρέο, Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη
πξνζέγγηζεο αηφκσλ κε δπζιεηηνπξγία-Δξγνζεξαπεία, Δπαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη Δξγνζεξαπεία,
Δξγνζεξαπεία ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε λεπξνκπτθέο δηαηαξαρέο, Δξγνζεξαπεία ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε
αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, Οξζνπεδηθή, Δξγνζεξαπεία ζε ειηθησκέλνπο, Γενληνινγία ζηελ Δξγνζεξαπεία, Δπηζηήκε
Έξγνπ, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Δξγνζεξαπείαο, Δξγνλνκία, Ζ Δξγνζεξαπεία ζε πνιππνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Δξγνζεξαπείαο, απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο
επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη αλαπηχζζνπλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο σο Δξγνζεξαπεπηέο 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, Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο Πεξίζαιςεο.
Ο Δξγνζεξαπεπηήο 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.

σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα: Σεσνολογικού Σομέα: -
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Μαιεσηικής

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ
ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε παξνρή νινθιεξσκέλεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζα δηακνξθψλεη επηζηεκνληθά ηθαλνχο
επαγγεικαηίεο κε ζπγθξνηεκέλεο γλψζεηο , ζηα θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο , ζηνλ ηνκέα ηεο καηεπηηθήο ,
ηεο γπλαηθνινγίαο θαη ηεο λενγλνινγήαο.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Αλαηνκία, Φπζηνινγία, Ννζνινγία, Γηαηηεηηθή, Φαξκαθνινγία, Παηδηαηξηθή, Βηνρεκεία,
Υεηξνπξγηθή, Μηθξνβηνινγία, Κνηλσληθή Τγηεηλή, Γεληθή Ννζειεπηηθή, Φπρνινγία, Μαηεπηηθή, Γπλαηθνινγία,
Νενγλνινγία, Μαηεπηηθή Φξνληίδα, ε Γπλαηθνινγηθή Ννζειεπηηθή, Ννζειεπηηθή Νενγλνχ, Φπρνζσκαηηθή
Δηνηκφηεηα Γνλέσλ, Κνηλνηηθή Μαηεπηηθή Φξνληίδα, Οηθνγελεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο – εμνπαιηθή Τγεία,
πκβνπιεπηηθή – Γηδαθηηθή ζηε Μαηεπηηθή Φξνληίδα, Γενληνινγία θαη Ννκνζεζία Δπαγγέικαηνο, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ

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.

σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα: Σεσνολογικού Σομέα:



Σκήκα Μαηεπηηθήο – ΤΕΙ Θεζζαλονίκης
Σκήκα Μαηεπηηθήο – ΤΕΙ Δση. Μακεδονίας
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Νοζηλεσηικής
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ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη λα εθπαηδεχζεη επηζηήκνλεο λνζειεπηέο, ηθαλνχο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πνιππινθφηεηα
θαη ην εχξνο ησλ αλαγθψλ ηεο πξναγσγήο, πξνζηαζίαο, δηαηήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ, ζην
ζχγρξνλν ζχζηεκα πγείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζσπηθφηεηα θάζε αηφκνπ θαζψο θαη ηα ςπρνινγηθά, θνηλσληθά,
νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Ζ Ννζειεπηηθή είλαη αλζξσπηζηηθή επηζηήκε αιιά θαη εμεηδηθεπκέλε ηέρλε. Απνζηνιή ηεο είλαη λα ζπλδξάκεη ηνλ
άλζξσπν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο πγείαο θαη αζζέλεηαο. Ζ άζθεζε ηε ο
Ννζειεπηηθήο βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο εζηηάδεηαη ζηε δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο θαη
ηελ πξφιεςε ηεο αζζέλεηαο ζηα άηνκα, ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ζηελ θνηλφηεηα θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο
ςπρνθνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Αλαηνκία, Φπζηνινγία, Φαξκαθνινγία, Παζνινγία, Μηθξνβηνινγία, Υεηξνπξγηθή,
Βηνζηαηηζηηθή, Παηδηαηξηθή θαη Φπρηαηξηθή, Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ηεο Ννζειεπηηθήο, Ηζηνξία ηεο Ννζειεπηηθήο
Πιεξνθνξηθή Τγείαο, Βαζηθέο αξρέο Ννζειεπηηθήο, Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή, Γηαηηεηηθή – Γηαηξνθή, Γηαγλσζηηθή
Ννζειεπηηθή Πξνζέγγηζε, Μεζνδνινγία Έξεπλαο, πκβνπιεπηηθή Ννζειεπηηθή, Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο,
Αλαθνπθηζηηθή Ννζειεπηηθή Φξνληίδα, Αγσγή Τγείαο, Δπηδεκηνινγία, Γεκφζηα Τγηεηλή, Ννζειεπηηθή, Παζνινγηθή
Ννζειεπηηθή, Παηδηαηξηθή – Μαηεπηηθή Ννζειεπηηθή, Ννζειεπηηθή Φπρηθήο Τγείαο, Δλδνλνζνθνκεηαθέο Λνηκψμεηο,
Δπείγνπζα Ννζειεπηηθή, Πεξηεγρεηξεηηθή Ννζειεπηηθή, Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή, Γεξνληνινγηθή Ννζειεπηηθή,
Κνηλσληνινγία ηεο Τγείαο, Φπρνινγία, Δμειηθηηθή Φπρνινγία, Οηθνλνκία ηεο Τγείαο, Ννζειεπηηθή Γενληνινγία,
Ννζειεπηηθή Γηνίθεζε, Γηαπνιηηηζκηθή Ννζειεπηηθή θαη Δπξσπατθφ Γίθαην, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Ο Ννζειεπηήο απνηειεί ηνλ θχξην θαη πξσηαξρηθφ ππεχζπλν επηζηήκνλα ζηε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηεο
Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο 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. Δθηφο ησλ λνζνθνκείσλ, άιινη ηνκείο άζθεζεο ηνπ
λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο κπνξεί λα είλαη: ηα Κέληξα Τγείαο, Τγεηνλνκηθνί θαη άιινη νξγαληζκνί, Η.Κ.Ά., Δ.Δ..,
Π.Η.Κ.Π.Α., Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., Ο..Δ., Σξάπεδεο, Βηνκεραλίεο, Δξγνζηάζηα, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο, Ηδξχκαηα θξνληίδαο
Ζιηθησκέλσλ, Μεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ, Κ.Ά.Π.Ζ., ζρνιεία παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ηδξχκαηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο
θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα:
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Σκήκα Ννζειεπηηθήο – Ε.Κ.Π.Α.
Σκήκα Ννζειεπηηθήο (πάξηε) – Παν. Πελοποννήζοσ

Σεσνολογικού Σομέα:







Σκήκα Ννζειεπηηθήο - ΤΕΙ Θεζζαλονίκης
Σκήκα Ννζειεπηηθήο - ΤΕΙ Θεζζαλίας
Σκήκα Ννζειεπηηθήο (Λακία) - ΤΕΙ Σηερεάς Ελλάδας
Σκήκα Ννζειεπηηθήο - ΤΕΙ Ηπείροσ
Σκήκα Ννζειεπηηθήο (Πάηξα) - ΤΕΙ Δσηικής Ελλάδας
Σκήκα Ννζειεπηηθήο - ΤΕΙ Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης

Φσζικοθεραπείας

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ

ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΙΑ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο είλαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ζπνπδψλ ηεο Δπηζηήκεο ηεο
Φπζηθνζεξαπείαο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, κε θαηάιιειε
θαη επαξθή ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Βηνρεκεία, Βηνθπζηθή, Βηνκεηξία – Βηνζηαηηζηηθή, Κνηλσληνινγία, ηνηρεία Πιεζπζκηαθήο
Τγηεηλήο θαη Φπρνινγία, Αλαηνκηθή, Φπζηνινγία, Οξζνπαηδηθή, Υεηξνπξγηθή, Παζνινγία, Ννζνινγία, Νεπξνινγία,
Νεπξνθπζηνινγία, Δξγνθπζηνινγία, Παζνθπζηνινγία, Αζιεηηαηξηθή, ηνηρεία Αθηηλνινγίαο, Κηλεζηνζεξαπεία,
Κηλεζηνινγία, Απνθαηάζηαζε λεπξνινγηθψλ παζήζεσλ, Μάιαμε, Φπζηθνζεξαπεία ζε παζήζεηο ησλ αγγείσλ ηεο
θαξδηάο, Φπζηθνζεξαπεία ζε παζήζεηο – θαθψζεηο ηνπ Μπνζθειεηηθνχ πζηήκαηνο, Τδξνζεξαπεία, Αλαπλεπζηηθή
Φπζηθνζεξαπεία, Φπζηθή Ηαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε, Κιηληθή Άζθεζε, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
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. Δπίζεο 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 ΚΑΠΖ, 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.
σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα: Σεσνολογικού Σομέα:
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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Σκήκα Φπζηνζεξαπείαο – ΤΕΙ Θεζζαλονίκης
Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο (Λακία) - ΤΕΙ Σηερεάς Ελλάδας
Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο (Αίγην) - ΤΕΙ Δσηικής Ελλάδας
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τολή Δπιζηημών Σροθίμων Δπιζηήμης και Σετνολογίας Σροθίμων

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ είλαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ζπνπδψλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζηελ Δπηζηήκε
θαη ζηελ Σερλνινγία ησλ Σξνθίκσλ, δίλνληαο έκθαζε ζε ηνκείο, φπσο ε κηθξνβηνινγία ηξνθίκσλ, ε ρεκεία θαη ε
αλάιπζε ηξνθίκσλ, ε επεμεξγαζία, ζπληήξεζε θαη ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ, ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, ε ηερλνινγία
θπηηθψλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ, θιπ.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Μεραληθή Σξνθίκσλ, Υεκεία Σξνθίκσλ, Μηθξνβηνινγία Σξνθίκσλ, ηαηηζηηθή γηα
Σερλνινγία Σξνθίκσλ, Μάξθεηηλγθ Σξνθίκσλ, Γηαηξνθή θαη Θξεπηηθή Αμία Σξνθίκσλ, Πνηνηηθφο ΈιεγρνοΔμαζθάιηζε Πνηφηεηαο, Αξρέο Βηνηερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη Αμηνπνίεζε Τπνπξντφλησλ,
ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Νέσλ Σξνθίκσλ, Αλάιπζε Σξνθίκσλ, Δπεμεξγαζία Σξνθίκσλ, Σερλνινγία Επκνπκέλσλ
Σξνθίκσλ, Πξνζζεηηθέο θαη Αξηπκαηηθέο Όιεο Σξνθίκσλ, Αξρέο Σερλνινγηθήο Έξεπλαο, Σερλνινγία Φξνχησλ
Λαραληθψλ, Σερλνινγία Ληπψλ Λαδηψλ, Σερλνινγία ηηεξψλ, Σερλνινγία Αιηεπκάησλ, Σερλνινγία Γάιαθηνο θαη
Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ, Σερλνινγία Κξέαηνο θαη Κξεαηνπαξαζθεπαζκάησλ, ηαηηζηηθή Δθηίκεζε Πνηνηηθνχ
Διέγρνπ, πζθεπαζία ηξνθίκσλ, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Βηνκεραληψλ Σξνθίκσλ, Τγηεηλή Δξγνζηαζίσλ Σξνθίκσλ,
Καζνξηζκφο Πξνδηαγξαθψλ θαη Ννκνζεζία, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ

Ο πηπρηνχρνο, 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
Δπηζηήκεο 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 Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, λα απαζρνιείηαη ζηε δηαθίλεζε θαη πξνψζεζε (marketing) ησλ
κεηαπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ ζηηο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ, θ.ά.
σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα:



Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο – Παν. Αιγαίοσ
Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξψπνπ – Γεωπονικό Παν.

Σεσνολογικού Σομέα:





Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ - ΤΕΙ Θεζζαλονίκης
Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ - ΤΕΙ Ιονίων Νήζων
Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ - ΤΕΙ Πελοποννήζοσ
Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Καξδίηζα) - ΤΕΙ Θεζζαλίας
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Δπιζηημών Οίνοσ, Αμπέλοσ & Ποηών

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ

ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΟΙΝΟΤ, ΑΜΠΔΛΟΤ & ΠΟΣΩΝ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ Οίλνπ, Ακπέινπ θαη Πνηψλ είλαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ζπνπδψλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ, νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, νχησο ψζηε λα
απαζρνινχληαη κε ηε κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο θαη ηεο βηνηερλνινγίαο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη
εηδηθνχο ηνκείο ηεο νηλνινγίαο, ηεο ακπεινπξγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο πνηψλ θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπληήξεζεο,
επεμεξγαζίαο θαη πνηνηηθνχ ηνπο ειέγρνπ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνπξντφλησλ ηνπο θαη ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ησλ
απνβιήησλ.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: Γεληθή θαη Αλφξγαλε Υεκεία, Δηζαγσγή ζηελ Σερλνινγία Οίλσλ θαη Πνηψλ, Βηνινγία
Φπηψλ, Οξγαληθή Υεκεία, Πνζνηηθή Υεκηθή Αλάιπζε, Φπζηθνρεκεία, Γεληθή Μηθξνβηνινγία, Μνξθνινγία &
Φπζηνινγία Ακπέινπ, Βηνρεκεία, Δδαθνθιηκαηηθφ χζηεκα & Άκπεινο, Αξρέο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο,
Μηθξνβηνινγία Οίλσλ, Βηνηερλνινγία & Βηνκεραληθέο Επκψζεηο, Καιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ, Βαζηθέο Σερληθέο
Οηλνπνίεζεο, Δηδηθέο Σερληθέο Οηλνπνίεζεο, Φπηνπξνζηαζία ηεο Ακπέινπ, Σερλνινγία & Αλάιπζε Απνζηαγκάησλ,
Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Φπζηθνρεκηθέο κεηαβνιέο θαη θαηεξγαζίεο Οίλσλ, Αξσκαηηθέο Δλψζεηο Οίλσλ,
πζθεπαζία Οίλσλ θαη Πνηψλ, Οηλνηνπξηζηηθφ Μάλαηδκελη, Δθαξκνζκέλε Δλδπκνινγία, Σερλνινγίεο Αμηνπνίεζεο
Τπνπξντφλησλ, Σερλνινγία Βπλνπνίεζεο – Επζνπνίεζεο, Μάξθεηηλγθ Οίλσλ & Πνηψλ, Ννκνζεζία Οίλσλ & Πνηψλ,
Οξγαλνιεπηηθφο Έιεγρνο Οίλσλ θαη Πνηψλ, Σερληθέο πσιήζεσλ νίλσλ θαη πνηψλ, θ.ά.
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Οη πηπρηνχρνη 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,
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.
Δθπφλεζε 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.
σεηικέρ ζποςδέρ ζηο ίδιο ανηικείμενο:
Πανεπιζηημιακού ηομέα: Σεσνολογικού Σομέα:


Σκήκα Οηλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Πνηψλ (Γξάκα) - ΤΕΙ Αναη. Μακεδονίας Θράκης
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ύνδεζμοι Δπαγγελμαηικού Πποζαναηολιζμού

ύνδεζμοι Δπαγγελμαηικού Προζαναηολιζμού

www.mysep.gr ηα πάνηα για ηις ζποσδές και ηην καριέρα ζοσ !!!

http://www.eoppep.gr/teens
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www.mysep.gr ηα πάνηα για ηις ζποσδές και ηην καριέρα ζοσ !!!
Γηα θάζε ζρνιή ή ηκήκα πεξηέρεη αλαιπηηθά φια ηα παξαθάησ δηαζέζηκα ζηνηρεία:
















Ακαδημαϊκή Οπγάνωζη
Έδπα: Πφιε - ηαρ. δηεχζπλζε - ηει. επηθνηλσλίαο, e-mail.
Αποζηολή: θνπφο ηνπ ηκήκαηνο - απφζπαζκα ηνπ ηδξπηηθνχ Φ.Δ.Κ. - ηo φξακα ηεο ζρνιήο.
Γιάπκεια ποςδών: π.ρ. ηκήκαηα κε ίδην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν & δηαθνξεηηθή δηάξθεηα ζπνπδψλ.
Καηεςθύνζειρ: Δπηκέξνπο ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Βαζηθά ζεκεία (θπξηφηεξα απνζπάζκαηα)
απφ επίζεκν Οδεγφ πνπδψλ πνπ νθείιεη λα γλσξίδεη ν ππνςήθηνο. Γεμηφηεηεο πνπ δχλαηαη λα απνθηήζνπλ
νη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο, κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. χγθξηζε νκνεηδψλ ηκεκάησλ κεηαμχ ηνπο.
Δνδεικηικά Μαθήμαηα: ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζχλδεζε κε ην Δχδνμν, ππεξεζία παξνρήο
ζπγγξακκάησλ ησλ θνηηεηψλ. Πξφζβαζε - αλαιπηηθά φια ηα καζήκαηα ηνπ ηκήκαηνο.
Πεπιζζόηεπα ζηοισεία: Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε ηκήκαηνο ζην δηαδίθηπν – Πξφζθαηνο νδεγφο ζπνπδψλ πνπ
αλαθνηλψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ή ην ηκήκα, ζε κνξθή pdf. Μέζα απφ ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ, επίζεκε
ελεκέξσζε γηα ηελ νξγάλσζε ηελ δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο.
Άλλερ Πληποθοπίερ: Δηδηθά καζήκαηα, πξνθαηαξηηθέο εμεηάζεηο, πξνθεξχμεηο θ.α. αλ απαηηνχληαη.
Ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ζρνιήο.
Σι άλλο ππέπει να ξέπω - Δπαγγελμαηικά Γικαιώμαηα – Πποοπηικέρ: Πνπ κπνξψ λα εξγαζηψ κεηά ηελ
απνθνίηεζε κνπ. Άκεζε πξφζβαζε ζηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. Δπαγγεικαηηθψλ Γηθαησκάησλ (ζε κνξθή pdf).
Οδεγνί επαγγεικάησλ απφ Γξαθεία Γηαζχλδεζεο Παλεπηζηεκίσλ ή ΣΔΗ, ζε κνξθή επίζεο pdf πνπ
αλαθέξνληαη ζε ηνκείο απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ ηνπο & ζρεηηθψλ εξεπλψλ επαγγεικαηηθήο
απνθαηάζηαζεο ηνπο.
σεηικά Δπαγγέλμαηα: Μνλνγξαθίεο Δπαγγεικάησλ (αληηθείκελν απαζρφιεζεο, πεξηγξαθή εξγαζηψλ,
ζπλζήθεο εξγαζίαο, εθπαίδεπζε, ηνκείο θαη θιάδνη απαζρφιεζεο, ηδηαίηεξα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηθαλφηεηεο γηα ηελ άζθεζε ηνπο).
Μεηαπηςσιακέρ ποςδέρ ηος ημήμαηορ: Σα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ
ην ηκήκα. Δπί κέξνπο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο.
σεηικέρ Δπαγγελμαηικέρ Οπγανώζειρ: Ζιεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο θνξέσλ, επηκειεηεξίσλ ή ζπιιφγσλ,
θ.α. πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα ελ ιφγσ αληηθείκελα.
Βίνηεο Παποςζίαζηρ ηηρ ζσολήρ ή ηος ημήμαηορ: αμηφπηζηα βίληεν απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο ή
απφ άιινπο αμηφινγνπο πάληα θνξείο.
Ανηίζηοισα ημήμαηα άλλων ΑΔΙ: ζε πεξηπηψζεηο κεηεγγξαθψλ θνηηεηψλ.

Μεραλέο αλαδήηεζεο: ηκήκαηα αλά Δπηζηεκνληθφ Πεδίν, αλά Παλεπηζηήκην ή ΣΔΗ, αλά Πφιε, αλά επάγγεικα, αλά
ηνκέα γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, θ.α.
Άιιεο ζπνπδέο, Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε & Καηάξηηζε, βίληεν επαγγεικάησλ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
βάζεσλ εηζαγσγήο, κειέηεο δεκνζίσλ θνξέσλ ή επηκειεηεξίσλ ζε δεηήκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ,
πξφζβαζε ζε Σεζη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηα πάληα γηα ην Μεραλνγξαθηθφ, νδεγίεο ζπκπιήξσζεο, ζπρλά
ιάζε ππνςεθίσλ, ζέκαηα εμεηάζεσλ, εηδήζεηο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θ.α.
ια ηα αλσηέξσ κε αξιοπιζηία, εγκςπόηηηα θαη κςπίωρ ελεύθεπα και δωπεάν
ππφ ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε
ηνπ Νικολάος Φωηίος (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο)
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