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ΥΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
ηόρνο ηεο ρνιήο είλαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ δηπισκαηνύρσλ γηα ηελ 
απαζρόιεζή ηνπο ζε ππεξεζίεο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ Ιδησηηθνύ θαη Γεκόζηνπ Σνκέα.  
 
Σν πξόγξακκά ηεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο εθαξκνγέο, ρσξίο απηό λα είλαη ζε 
βάξνο κηαο άξηηαο επηζηεκνληθήο θπζηνγλσκίαο. 
ηε ρνιή έρνπλ ζπζηαζεί νη αθόινπζνη ηέζζεξηο Σνκείο: 
• Σομέας Μαθηματικών 
• Σομέας Φσσικής 
• Σομέας Μητανικής 
• Σομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίοσ 
Κεληξηθόο ζηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ είλαη ε απόθηεζε άξηηαο θαηάξηηζεο 
ζηα Μαζεκαηηθά, ηε Φπζηθή θαη ηε Μεραληθή, απαξαίηεην ζηήξηγκα ησλ κεηέπεηηα 
επηζηεκνληθώλ εθαξκνγώλ, ε παξνρή ησλ γλώζεσλ θαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 
πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πνιύπινθσλ πξνβιεκάησλ πνπ 
αλαθύπηνπλ ζηνπιαίζην δηαθόξσλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 
ηα πξώηα ηέζζεξα εμάκελα ησλ ζπνπδώλ ζηε ρνιή παξέρνληαη νη βαζηθέο 
γλώζεηο Μαζεκαηηθώλ, Φπζηθήο, Μεραληθήο θαη Πιεξνθνξηθήο. Πξνζθέξνληαη 
επίζεο καζήκαηα Φηινζνθίαο, Ιζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο, Οηθνλνκηθώλ 
Δπηζηεκώλ, Γηθαίνπ θαη Ξέλσλ Γισζζώλ. Από ην πέκπην εμάκελν, νη θνηηεηέο 
επηιέγνπλ κηα από ηηο αθόινπζεο δύν θαηεπζύλζεηο: α) Κατεύθσνση Μαθηματικού 
Ευαρμογών και β) 
Κατεύθσνση Φσσικού Ευαρμογών. Η επηινγή ηεο θαηεύζπλζεο είλαη πξντόλ 
ώξηκεο θαη ηεθκεξησκέλεο ζθέςεο εθόζνλ γίλεηαη κεηά από δύν έηε ζπζηεκαηηθήο 
έθζεζεο ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. Οη δύν θαηεπζύλζεηο δηαρσξίδνληαη, κε 
δηαθνξεηηθά 
καζήκαηα εηδηθόηεηαο ε θάζε κία. Ο αξηζκόο ησλ θαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθώλ καζε- 
κάησλ απμάλεη ζηαδηαθά από ην 5ν κέρξη ην 9ν εμάκελν. Απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα 
ζην θνηηεηή θαη ζηηο δύν θαηεπζύλζεηο λα απνθηήζεη εκβάζπλζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 
επηζηεκνληθέο πεξηνρέο. 
 
Κατεύθσνση Μαθηματικού Ευαρμογών 

ηελ θαηεύζπλζε ηνπ Μαζεκαηηθνύ Δθαξκνγώλ εθηόο ηνπ βαζηθνύ καζεκαηηθνύ 
ππόβαζξνπ πνπ απνθηνύλ νη θνηηεηέο δίλεηαη έκθαζε θαη ζηελ Μαζεκαηηθή Μνληε- 
ινπνίεζε, ηα Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά, ηελ Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή, ηηο ηνραζηη- 
θέο Γηαδηθαζίεο, ηα Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, ηελ Τπνινγηζηηθή Μεραληθή θαη ηηο 
εθαξκνγέο ηεο Μεραληθήο. 
Η θαηεύζπλζε ηνπ Μαζεκαηηθνύ Δθαξκνγώλ πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ξνέο: 
. Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε, . ηαηηζηηθή, . Μαζεκαηηθά Πιεξνθνξηθήο, . Δθαξκν- 
ζκέλε Μεραληθή – Τπνινγηζηηθή Πξνζνκνίσζε. 
Κατεύθσνση Φσσικού Ευαρμογών 
ηελ θαηεύζπλζε ηνπ Φπζηθνύ Δθαξκνγώλ δίλεηαη έκθαζε ζε ηερλνινγίεο αηρκήο 
όπσο Οπηνειεθηξνληθή θαη Λέηδεξ, Ηιεθηξνληθή Φπζηθή, λέα Σερλνινγηθά Τιηθά, 
Ππξεληθή Φπζηθή, Φπζηθή Τςειώλ Δλεξγεηώλ, Φπζηθή πκππθλσκέλεο ύιεο, 
Βηνταηξηθέο εθαξκνγέο ηεο Φπζηθήο, Τπνινγηζηηθή θαη Θεσξεηηθή Φπζηθή. 
Η θαηεύζπλζε ηνπ Φπζηθνύ Δθαξκνγώλ πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ξνέο: 
. Τπνινγηζηηθή θαη Θεσξεηηθή Φπζηθή, . Ππξεληθή Φπζηθή θαη ηνηρεηώδε σκα- 

ηίδηα, . Οπηνειεθηξνληθή θαη Λέηδεξ, . Πξνεγκέλα Σερλνινγηθά Τιηθά, . Μεραλη- 
θή ησλ Τιηθώλ. 
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Καη νη δύν θαηεπζύλζεηο ππνζηεξίδνληαη από Δξγαζηήξηα Φπζηθήο θαη Μεραληθήο 
θαζώο θαη Δξγαζηήξηα Πξνζσπηθώλ Τπνινγηζηώλ, πνπ ιεηηνπξγνύλ ήδε επί ζεηξά 
εηώλ θαιύπηνληαο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο όισλ ησλ ρνιώλ εηδηθόηεηαο Μεραλη- 
θώλ ηνπ ΔΜΠ. 
Απαξαίηεηε γηα ηελ απόθηεζε δηπιώκαηνο είλαη ε εθπόλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 
ζην 10ν εμάκελν ησλ πνπδώλ 
Σα κέιε ηεο ρνιήο έρνπλ πινύζηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα, κε δεκνζηεύζεηο ζε 
πεξηνδηθά πςειήο ζηάζκεο, νη νπνίεο έρνπλ ηύρεη ζεκαληηθνύ αξηζκνύ αλαθνξώλ. 
Μέιε ΓΔΠ ηεο ρνιήο πξνζθαινύληαη θάζε ρξόλν σο θύξηνη νκηιεηέο ζε ζπλέδξηα, 
έρνπλ ηύρεη δηεζλώλ δηαθξίζεσλ, είλαη κέιε επηηξνπώλ πνπ εθδίδνπλ δηεζλή πεξηνδη- 
θά θαζώο θαη θξηηέο ζε δηεζλή πεξηνδηθά. 
Οη βαζηθέο πεξηνρέο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ Σνκέσλ είλαη νη: 
Σομέας Μαθηματικών 
Μαζεκαηηθή Αλάιπζε, Γηαθνξηθέο Δμηζώζεηο, Αξηζκεηηθή Αλάιπζε, ηαηηζηηθή θαη 
Πηζαλόηεηεο, Άιγεβξα, Γηαθξηηά Μαζεκαηηθά θαη Θεσξεηηθή Πιεξνθνξηθή, Γεσκε- 
ηξία, Ιζηνξία ησλ Μαζεκαηηθώλ. 
Σομέας Φσσικής 
Θεσξεηηθή Φπζηθή Τςειώλ Δλεξγεηώλ, Θεσξεηηθή Φπζηθή πκππθλσκέλεο Ύιεο, 
Πεηξακαηηθή Φπζηθή Τςειώλ Δλεξγεηώλ, Γηειεθηξηθή Φαζκαηνζθνπία, Ππξεληθή 
Φπζηθή, Aλάπηπμεο Laser θαη Δθαξκνγέο, Φαζκαηνζθνπηθή Μειέηε Τπεξαγσγώλ 
Τςεινύ Σc, Οπηηθή Φαζκαηνζθνπία, Παξαζθεπή θαη Οπηηθόο Υαξαθηεξηζκόο 
Τιηθώλ, 
Μειέηε Κνζκηθώλ Αθηηλνβνιηώλ, Ηιεθηξνληθή Φπζηθή θαη Μηθξνειεθηξνληθή, Δμσε- 
ιεθηξνληθή Δθπνκπή θαη Θεξκνθσηαύγεηα. 
Σομέας Μητανικής 
Θξαύζε, Τπνινγηζηηθέο Μέζνδνη, Γπλακηθή, Γεσπιηθά, Με Καηαζηξνθηθνί Έιεγρνη, 
Ρεπζηνκεραληθή, Πνιπκεξή Τιηθά, Δκβηνκεραληθή, Μεραληθή ησλ πλερώλ Μέζσλ. 
Σομέας ΑΚΕΔ 
Φηινζνθία, Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκώλ, Αλαιπηηθή Φηινζνθία, Φηινζνθία ηεο 
Σέρλεο- Αηζζεηηθή, πνπδέο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, Οηθνλνκηθά, Γίθαην. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ 
ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 
Οη πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζε Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη ΑΔΙ 
σοεπηζηεκνληθό πξνζσπηθό. Δπίζεο κπνξνύλ λα ζηειερώζνπλ ηκήκαηα έξεπλαο, 
ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο βηνκεραληώλ, εηαηξεηώλ, ηξαπεδώλ, επηρεηξήζεσλ 
Ιδησηηθνύ θαη 
Γεκόζηνπ Σνκέα, σο ζύκβνπινη, γηα ιήςε απνθάζεσλ, γηα αλάιπζε θαη αμηνπνίεζε 
δεδνκέλσλ θαη εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηώλ. Μπνξνύλ λα εξγαζηνύλ ζηνλ επξύηεξν 
Σνκέα Τγείαο αμηνπνηώληαο ηηο ζύγρξνλεο εθαξκνγέο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο 
Φπζηθήο ηόζν ζε όξγαλα όζν θαη ζε κεζόδνπο. Δπηπιένλ νη πηπρηνύρνη κπνξνύλ λα 
απαζρνιεζνύλ ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεληθήο, 
Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο θαηεύζπλζεο. 
Σν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα Δπαγγεικαηηθήο Καηνρύξσζεο ησλ Γηπισκαηνύρσλ ηεο 
ρνιήο, δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 226/14.9.2007 θαζώο θαη ε Τπνπξγηθή Απόθαζε γηα 
ηελ επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε ησλ Φπζηθώλ Ννζνθνκείσλ ζην ΦΔΚ 
532/23.3.2009. 


