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μικού ελέγχου των υλικών, της εκπαί-
δευσης στις θετικές επιστήμες. 

Oι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του
Tμήματος εντοπίζονται στους εξής το-
μείς: των βιο-υλικών, των μοριακών υ-
λικών, και των μικρο- και νανο-φασικών
υλικών.

HΛEKTPOΛOΓΩN 
MHXANIKΩN KAI
TEXNOΛOΓIAΣ YΠOΛOΓIΣTΩN

Oι σπουδές διαρκούν δέκα εξάμηνα
και οι απόφοιτοί του δραστηριοποιού-
νται κυρίως σε εταιρείες παραγωγής τη-
λεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού,
σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών Διαδι-
κτύου, ως σύμβουλοι Πληροφορικής κ.ά. 

Tα γνωστικά αντικείμενα του Tμήμα-
τος περιλαμβάνονται στις τέσσερις κα-
τευθύνσεις που καθορίζονται από τους Tο-
μείς Tηλεπικοινωνιών και Tεχνολογίας
Πληροφορίας, Συστημάτων Hλεκτρικής
Eνέργειας, Hλεκτρονικής και Yπολογιστών
και Συστημάτων και Aυτόματου Eλέγχου.

MHXANOΛOΓΩN 
KA AEPONAYΠHΓΩN
MHXANIKΩN

H φοίτηση στο Tμήμα είναι πενταετής
και διαιρείται σε 10 εξάμηνα. Tο πρό-
γραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρε-
ωτικά μαθήματα (θεωρητικά και εργα-
στηριακά), μαθήματα επιλογής και μα-
θήματα κατεύθυνσης. Aπό το 7ο εξάμη-
νο σπουδών οι φοιτητές έχουν τη δυνα-
τότητα να ζητήσουν την ένταξή τους στις
ειδικότητες του Mηχανολόγου ή του Aε-
ροναυπηγού Mηχανικού. Oι φοιτητές
που θα ενταχθούν στην ειδικότητα του Mη-
χανολόγου Mηχανικού έχουν τη δυνα-
τότητα από το 8ο εξάμηνο να επιλέξουν
μία από τις 4 κατευθύνσεις του Tμήμα-
τος.  Oι απόφοιτοι αποκτούν όλα τα α-
παραίτητα εφόδια για να καλύψουν θέ-
σεις στη Bιομηχανία, τον δημόσιο τομέα,
την εκπαίδευση κ.ά.  

ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN
Oι σπουδές στο τμήμα Πολιτικών Mη-

χανικών διαρκούν 5 χρόνια. Tο τμήμα πε-
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ριλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις το-
μείς: 
■  Kατασκευών
■  Γεωτεχνικής Mηχανικής και Yδραυλι-
κής Mηχανικής
■  Tεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συ-
γκοινωνιών. Oι απόφοιτοι έχουν τη δυ-
νατότητα να εργασθούν ως ελεύθεροι ε-
παγγελματίες, ως δημόσιοι υπάλληλοι
σε υπουργεία, οργανισμούς, ως ιδιωτικοί
υπάλληλοι σε τεχνικές εταιρείες κ.ά. 

XHMIKΩN MHXANIKΩN
Στο τμήμα λειτουργούν τρεις τομείς:

Mηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλο-
ντος, Xημικής Tεχνολογίας και Eφαρμο-
σμένης Φυσικοχημείας, Eπιστήμης και Tε-
χνολογίας Yλικών. Bασικός στόχος του
τμήματος είναι να αναλύει και να ελέγχει
όλες τις φυσικές και χημικές διεργασίες της
χημικής βιομηχανίας. Oι απόφοιτοι απα-
σχολούνται στο δημόσιο, στο Γενικό Xημείο
του Kράτους, σε χημικές βιομηχανίες κ.ά. 

MHXANIKΩN H/Y 
KAI 
ΠΛHPOΦOPIKHΣ

Aντικείμενο του προγράμματος σπου-
δών είναι η συστηματική εκπαίδευση των
φοιτητών στις θεμελιώδεις αρχές της Πλη-
ροφορικής και Tεχνολογίας των Yπολο-
γιστών με στόχο τη δημιουργία ολοκλη-
ρωμένων επιστημόνων οι οποίοι να μπο-
ρούν να απασχοληθούν αποδοτικά τόσο
στην Eλλάδα όσο και
στο εξωτερικό. 

APXITEKTONΩN
MHXANIKΩN

O προσανατολισμός
του τμήματος εστιάζε-
ται περισσότερο στην α-
καδημαϊκή και ερευνη-
τική του δουλειά για τη
δημιουργία επιστημό-
νων με εμβάθυνση στη
Συντήρηση και Aποκα-
τάσταση κτιρίων και οι-
κιστικών συνόλων, στον
Πολεοδομικό και Xω-
ροταξικό Σχεδιασμό,
στην περιοχή Σχεδια-
σμού Eσωτερικού και
Eξωτερικού Xώρου και
Eφαρμοσμένου Σχεδί-
ου. 

ΓENIKO TMHMA
Tο Γενικό τμήμα δεν

παρέχει προπτυχιακά δι-
πλώματα, παρά μόνο διδακτορικά και δη-
μιουργήθηκε για να εκπαιδεύσει τους
φοιτητές των τμημάτων της Πολυτεχνικής
σχολής σε ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων των
Eφαρμοσμένων Mαθηματικών και Φυσικών
Eπιστημών. 

■  ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Στο προηγούμενο τεύχος,

στην παρουσίαση του Πανεπιστημίου Πει-

ραιά γράφτηκε από παραδρομή ως τίτλος

τμήματος «Διδακτική της Τεχνολογίας και

Ψηφιακών Συστημάτων». Αυτή είναιη προη-

γούμενη ονομασία του. Η τωρινή είναι «Τμή-

μα Ψηφιακών Συστημάτων».
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“

H TAYTOTHTA TOY ΠANEΠIΣTHMIOY ΠATPAΣ TO 2009

TMHMATA EΠ. ΠEΔIA BAΣEIΣ ΘEΣEIΣ EΠIT/NTEΣ

APXITEKTONΩN MHXANIKΩN 4ο 21.930 81 81

IATPIKHΣ 3ο 19.240 136 136

ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN 4ο 18.845 153 153

ΦAPMAKEYTIKHΣ 3ο 18.836 117 117

HΛEKTPOΛOΓΩN MHX/KΩN 

KAI TEXN/ΓIAΣ YΠ/ΣTΩN 4ο 18.652 207 207

ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHM/KHΣ EKΠ/ΣHΣ 1ο, 2ο 18.467 198 198

MHXANOΛOΓΩN KAI 

AEPONAYΠHΓΩN MHXANIKΩN 4ο 18.286 144 144

BIOΛOΓIAΣ 2ο, 3ο 18.008 99 99

XHMIKΩN MHXANIKΩN 4ο 17.794 99 99

MHXANIKΩN H/Y KAI ΠΛHPOΦOPIKHΣ 4ο 17.506 162 162

EΠ/MΩN THΣ EKΠ/ΣHΣ KAI 

THΣ AΓΩΓHΣ ΣTHN ΠPOΣX/KH HΛIKIA 1ο, 2ο 17.252 171 171

XHMEIAΣ 2ο 16.726 117 117

ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN 5ο 16.495 171 171

ΦIΛOΛOΓIAΣ 1ο 16.446 225 225

ΦYΣIKHΣ 2ο 15.948 162 162

OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN 5ο 15.887 225 225

MAΘHMATIKΩN 2ο 15.687 270 270

ΦIΛOΣOΦIAΣ 1ο 14.818 180 180

ΓEΩΛOΓIAΣ 2ο 12.774 135 135

ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN 1ο 12.806 81 81

EΠIΣTHMHΣ TΩN YΛIKΩN 2ο, 4ο 11.970 108 108

•Tο 2008 οι βάσεις είχαν διαμορφωθεί ως εξής: Aρχιτεκτόνων 21.374, Iατρικής 19.037, Φαρμακευτικής

18.591, Πολιτικών Mηχανικών 18.428, Παιδαγωγικoύ 18.271, Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Tεχνολογίας

Yπολογιστών 18.110, Bιολογίας 17.896, Mηχανολόγων και Aεροναυπηγών Mηχανικών 17.752, Xημικών

Mηχανικών 17.139, Mηχανικών H/Y και Πληροφορικής 17.124, Eπιστημών της Eκπαίδευσης και της Aγωγής

στην Προσχολική Hλικία 16.900, Φιλολογίας 16.608, Διοίκησης Eπιχειρήσεων 16.297, Xημείας 16.212,

Oικονομικών Eπιστημών 15.921, Φυσικής 15.625, Mαθηματικών 15.271, Φιλοσοφίας 14.733, Γεωλογίας

12.691, Θεατρικών Σπουδών 12.732, Eπιστήμης των Yλικών 11.970. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0049007200690073005000720069006e00740069006e00670020005300410020002d00200032003000300038002000530070006500630069006600690063006100740069006f006e0073002000760065007200730069006f006e003300200028007800310061003a0020003200300030003100200063006f006d0070006c00690061006e00740029000d005200650073006f006c007500740069006f006e0032003400300030002f004500750072006f007300630061006c006500200043006f0061007400650064002000760032>
    /GRE ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


