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Αποζηολή ηος Τμήμαηορ Εθαπμοζμένηρ 
Πληποθοπικήρ 

• πποαγυγή και μεηάδοζη ηηρ γνϊζηρ με 
ηη διδαζκαλία και ηην έπεςνα  
– ζηο γνυζηικψ ανηικείμενο ηηρ Επιζηήμηρ ηηρ 

Πληποθοπικήρ  

– με ιδιαίηεπη έμθαζη ζηην ανάπηςξη 
ζςζηημάηυν για εθαπμογέρ ζηιρ:  
• Οικονομικέρ Επιζηήμερ,  

• Χπημαηοοικονομικέρ Επιζηήμερ,  

• Διοικηηικέρ Επιζηήμερ, 

• άλλερ Ιοινυνικέρ Επιζηήμερ, 

• καθϊρ και ζηην Εκπαίδεςζη  
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Αποζηολή ηος Τμήμαηορ  
Εθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ 

• καηάπηιζη ζηελεσϊν 
ςτηλοω επιπέδος για 
ηιρ ανάγκερ  
– ηος Δημοζίος και  

– ηος Θδιυηικοω Τομέα. 
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Ππογπάμμαηα Σποςδϊν 
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Πποπηςσιακψ Ππψγπαμμα Σποςδϊν (ΠΠΣ) 

• Σηψσορ  

 να παπέσονηαι ηα απαπαίηηηα εθψδια για 
ηην αξιοποίηζη ηυν Τεσνολογιϊν 
Πληποθοπίαρ και Επικοινυνιϊν (ΤΠΕ) ζε 
ψλοςρ ηοςρ ηομείρ ηηρ οικονομικήρ και 
κοινυνικήρ δπαζηηπιψηηηαρ.  
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Πποπηςσιακψ Ππψγπαμμα Σποςδϊν (ΠΠΣ) 

 

• Θέμαηα θευπηηικήρ εκπαίδεςζηρ ζηιρ ΤΠΕ 

 

• Θέμαηα εθαπμογϊν ηοςρ ζηοςρ ηομείρ 
ηηρ Διοίκηζηρ Επισειπήζευν, ηηρ 
Οικονομίαρ και ηηρ Χπημαηοοικονομικήρ. 
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Πποπηςσιακψ Ππψγπαμμα Σποςδϊν 
(ΠΠΣ) 

Έηζι, ο θοιηηηήρ ηος Τμήμαηορ καλείηαι να 
παπακολοςθήζει πποσυπημένα μαθήμαηα  

– Διοικηηικήρ Επιζηήμηρ,  

– Οικονομικϊν,  

– Χπημαηοοικονομικϊν,  

– Διοίκηζηρ Επισειπήζευν και  

– Ποζοηικϊν Μεθψδυν.  

Η ποικιλία αςηή ηυν μαθημάηυν δίνει ένα 
αζςνήθιζηο, για ηο εκπαιδεςηικψ μαρ 
ζωζηημα, σαπακηήπα ζηιρ ζποςδέρ.  



Μαθήμαηα  

 

ςγκεκπιμένα ηα μαθήμαηα διακπίνονηαι ζε οκηϊ (8) 

γνυζηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ είναι οι εξήρ:  

     1. Τποδομή ςζηημάηυν  

     2. Μέθοδοι και Σεσνολογίερ Λογιζμικοω  

     3. Σεσνολογίερ Δθαπμογϊν 

     4. Τπολογιζηικέρ Μέθοδοι   

     5. ςζηήμαηα Γιοίκηζηρ   

     6. ςζηήμαηα Οικονομικϊν Αποθάζευν  

     7. ςζηήμαηα Υπημαηοοικονομικϊν & Λογιζηικήρ   

     8. ςζηήμαηα Δκπαιδεςηικά  
30/12/2015 
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Πποπηςσιακψ Ππψγπαμμα Σποςδϊν 
(ΠΠΣ) 

Το Ππψγπαμμα Σποςδϊν οδηγεί ζηη λήτη 
ενιαίος πηςσίος μεηά απψ επιηςσή 
παπακολοωθηζη  

– ηυν ςποσπευηικϊν μαθημάηυν, πος 
αποηελοων ηον "κοπμψ" 

– ενψρ απιθμοω μαθημάηυν επιλογήρ 

– ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ (πποαιπεηικά)  



Μαθήμαηα  

Φρονηιζηήρια - Εργαζηήρια 
Οι ϊπερ διδαζκαλίαρ πος ανηιζηοισοων ζε κάθε μάθημα, 
πεπιλαμβάνοςν και ηιρ ϊπερ εξάζκηζηρ ζε θπονηιζηήπια ή 
επγαζηήπια. 
  
Αγγλική Γλώζζα 
Διδάζκεηαι ζηα ηέζζεπα ππϊηα εξάμηνα. 

Είναι ςποσπευηικψ μάθημα – δεν ανηιζηοισεί ζε διδακηικέρ 
μονάδερ, αλλά ζςν-διαμοπθϊνει ηον μέζο ψπο ηηρ 
βαθμολογίαρ πηςσίος. 

Απαπαίηηηη πποχπψθεζη για ηη λήτη ηος πηςσίος. 
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Διδακηικέρ Μονάδερ  

Ο ελάσιζηορ απιθμψρ διδακηικϊν μονάδυν 
πος απαιηείηαι για ηη λήτη ηος πηςσίος 
ηος Τμήμαηορ Εθαπμοζμένηρ 
Πληποθοπικήρ είναι 240 δ.μ. 

• 180 μονάδερ πποκωπηοςν απψ ηα 36 
ςποσπευηικά μαθήμαηα (5x36=180) 

• 60 μονάδερ πποκωπηοςν απψ ηα 12 
μαθήμαηα επιλογήρ (5x12=60) 
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Πηςσιακή επγαζία 

 
Ιάθε θοιηηηήρ μποπεί πποαιπεηικά να αναλάβει "πηςσιακή 
επγαζία" ζε μια απψ ηιρ γνυζηικέρ πεπιοσέρ πος ηον 
ενδιαθέπει.  

Η πηςσιακή επγαζία (ανηιζηοισεί ζε 15 δ.μ.), 
ολοκληπϊνεηαι και καηαηίθεηαι ζηον επιβλέπονηα ζηο για 
αξιολψγηζη.  
 

Ανηί πηςσιακήρ επγαζίαρ, ο θοιηηηήρ μποπεί να επιλέξει 
ηπία (3) μαθήμαηα επιλογήρ (ηος Ζ΄ και Η΄ εξαμήνος). 
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Πποοπηικέρ επαγγελμαηικήρ 
αποκαηάζηαζηρ ηυν αποθοίηυν 

 Οι απψθοιηοι ηος Τμήμαηορ Εθαπμοζμένηρ 
Πληποθοπικήρ, με βάζη ηιρ γενικέρ και ηιρ 
εξειδικεςμένερ επιζηημονικέρ γνϊζειρ πος απέκηηζαν 
καηά ηη διάπκεια ηυν ζποςδϊν ηοςρ, διαθέηοςν 
γνυζηικψ ςπψβαθπο ζςναθέρ  

− με ηο ςλικψ  

− ηο λογιζμικψ 

− ηη διασείπιζη ηηρ πληποθοπίαρ (ζςγκένηπυζη, 
ηαξινψμηζη, επεξεπγαζία και μεηάδοζη) 
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30/12/2015 18 

Επαγγελμαηική Ιαηοσωπυζη 



Πποοπηικέρ επαγγελμαηικήρ 
αποκαηάζηαζηρ ηυν αποθοίηυν 

Σςνεπϊρ οι απψθοιηοι ηος Τμήμαηορ 
μποποων να επγαζηοων υρ: 

– ελεωθεποι επαγγελμαηίερ.  

– ζηελέση δημοζίυν και ιδιυηικϊν 
επισειπήζευν.   

– εκπαιδεςηικοί ζηη δημψζια και ιδιυηική 
εκπαίδεςζη. 
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Ελεωθεποι επαγγελμαηίερ 

Διαθέηονηαρ, εκηψρ απψ ηεσνικέρ, γνϊζειρ 
και ζε θέμαηα διοίκηζηρ και 
επισειπημαηικψηηηαρ, οι απψθοιηοι ηος 
Τμήμαηορ έσοςν ηιρ καλωηεπερ 
πποχποθέζειρ για να ππαγμαηοποιήζοςν 
δικέρ ηοςρ επισειπημαηικέρ δπαζηηπιψηηηερ. 
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Σηελέση δημοζίυν και ιδιυηικϊν 
επισειπήζευν 

Ο παπαπάνυ ζςνδςαζμψρ γνϊζευν καθιζηά 
ηοςρ αποθοίηοςρ ηος Τμήμαηορ ιδανικοωρ 
ςποτήθιοςρ για ηην  ζηελέσυζη 
επισειπήζευν ζε διοικηηικψ επίπεδο 

 ψπος η ωπαπξη αηψμυν με ειδικέρ γνϊζειρ ζηιρ 
ΤΠΕ είναι ζήμεπα επιβεβλημένη πεπιζζψηεπο 
απψ ποηέ.  
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Σηελέση δημοζίυν και ιδιυηικϊν 
επισειπήζευν 

Οι απψθοιηοι ηος Τμήμαηορ είναι ιδανικοί ςποτήθιοι 
για θέζειρ ζε ένα εςπω θάζμα επισειπήζευν, ψπυρ  

– παπαδοζιακέρ εηαιπείερ πποφψνηυν και ςπηπεζιϊν 
ΤΠΕ, καθϊρ και  

– εηαιπείερ πος δπαζηηπιοποιοωνηαι ζε αναδςψμενοςρ 
σϊποςρ ψπυρ  

• ηλεκηπονικψ εµπψπιο,  

• εκπαίδεςζη/επγαζία απψ απψζηαζη,  

• ζςζηήµαηα τςσαγυγίαρ και πληποθψπηζηρ,  

• τηθιακέρ βιβλιοθήκερ κ.ά. 
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Εκπαιδεςηικοί ζηη δημψζια και 
ιδιυηική εκπαίδεςζη 

Ειδικά για ηη δημψζια εκπαίδεςζη, 
απαιηείηαι επιηςσήρ ζςμμεηοσή ζε 
διαγυνιζμψ ηος ΑΣΕΠ για ηην καηάπηιζη 
πίνακα διοπιζηέυν εκπαιδεςηικϊν 
λειηοςπγϊν Ππυηοβάθμιαρ και 
Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ.  
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Γπαθείο Διαζωνδεζηρ 

Για ηην ςποζηήπιξη ηυν θοιηηηϊν και νέυν 
αποθοίηυν ζηο ζσεδιαζμψ ηηρ μελλονηικήρ 
ηοςρ ζηαδιοδπομίαρ λειηοςπγεί ηο Γπαθείο 
Διαζωνδεζηρ ηος Πανεπιζηημίος 
Μακεδονίαρ με ζκοπψ ηην αποηελεζμαηική 
ζωνδεζη ηηρ πανεπιζηημιακήρ κοινψηηηαρ 
με ηην αγοπά επγαζίαρ. 



ηαηιζηικά ζηοισεία 

Πποπηςσιακοί θοιηηηέρ  

Άνδπερ Γςναίκερ 

Α’ εξάμηνο 93 59 

Γ’ εξάμηνο 

 

113 51 

Δ’ εξάμηνο 

 

77 49 

Ε’ εξάμηνο 

 

86 69 

Παπελθψνηυν 388 211 



ηαηιζηικά 

 Πποπηςσιακοί θοιηηηέρ  

• Οπκυμοζία 2010-11: 

143 πηςσιοωσοι (82 άνδπερ, 61 γςναίκερ) 

– Άπιζηα: 4 άνδπερ, 1 γςναίκα 

– Λίαν Καλϊρ: 44 άνδπερ, 50 γςναίκερ 

– Καλϊρ: 34 άνδπερ, 10 γςναίκερ 
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Μεηαπηςσιακέρ Σποςδέρ 

Οι απψθοιηοι ηος Τμήμαηορ μποποων να 
ζςνεσίζοςν ηιρ ζποςδέρ ηοςρ ζε μεηαπηςσιακψ 
επίπεδο 

– Σηο Μεηαπηςσιακψ Ππψγπαμμα Σποςδϊν 
(ΜΠΣ) ηος Τμήμαηορ Εθαπμοζμένηρ 
Πληποθοπικήρ 

– Σε ένα απψ ηα Διαημημαηικά Ππογπάμμαηα 
Μεηαπηςσιακϊν Σποςδϊν (Δ.Π.Μ.Σ.) πος 
παπέσονηαι απψ ηο Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ 

– Σε οποιοδήποηε ΜΠΣ άλλος ΑΕΘ (εζυηεπικοω και 
εξυηεπικοω)  



Μεηαπηςσιακψ Ππψγπαμμα Σποςδϊν 
(ΜΠΣ)  

• Σκοποί ηος ΜΠΣ ηος Τμήμαηορ Εθαπμοζμένηρ 
Πληποθοπικήρ είναι οι εξήρ: 

– Παποσή ςτηλοω επιπέδος μεηαπηςσιακϊν ζποςδϊν. 
Παποσή γνϊζηρ  ζηιρ ζωγσπονερ εξελίξειρ ηηρ 
πληποθοπικήρ.   

– Σςνθεηική πποζέγγιζη ςλικοω, μεθοδολογίαρ και 
λογιζμικοω για ηην παπαγυγή ολοκληπυμένυν λωζευν.   

– Ανάπηςξη και διασείπιζη διαδικαζιϊν οπγάνυζηρ και 
αναδιοπγάνυζηρ τηθιακήρ οικονομίαρ.   

– Δημιοςπγία επιζηημψνυν με ηιρ απαιηοωμενερ δεξιψηηηερ 
για επιηςσή ζηαδιοδπομία ζηον ιδιυηικψ, δημψζιο και 
ακαδημαφκψ ηομέα.   

– Πποεηοιμαζία για μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ διδακηοπικοω 
επιπέδος.  
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Απονεμψμενοι ηίηλοι 

 

Α) Μεηαπηςσιακψ δίπλυμα ειδίκεςζηρ ζηιρ 

εξειδικεωζειρ: 

• ςζηημάηυν ςπολογιζηϊν 

• Δπισειπημαηικήρ πληποθοπικήρ 

 

Β) Γιδακηοπικψ δίπλυμα 
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Μεηαπηςσιακψ Γίπλυμα  

 

• Γιάπκεια ποςδϊν: Σέζζεπα διδακηικά 

εξάμηνα 

 

• Ανϊηαηη διάπκεια ζποςδϊν: Σέζζεπα έηη. 
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Μεηαπηςσιακψ Ππψγπαμμα Σποςδϊν 
(ΜΠΣ) 

• Καηηγοπίερ μαθημάηυν (ανά εξάμηνο) 

1. ςποσπευηικά 

2. επιλογήρ 

3. επιλογήρ εξειδίκεςζηρ 

4. ζςγγπαθή διπλυμαηικήρ επγαζίαρ 

(ςποσπευηική) 
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Μεηαπηςσιακψ Γίπλυμα 

• Γλϊζζα μαθημάηυν 

– Δλληνική ή αγγλική 

 

• Αξιολψγηζη μαθημάηυν και διδαζκψνηυν  
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Μεηαπηςσιακέρ Σποςδέρ 

 

•Γίδακηπα 

– Απψ ηο ακαδημαφκψ έηορ 2005-2006. 
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Διδακηοπικψ Δίπλυμα 

•Πποχποθέζειρ ανάλητηρ θέμαηορ 

(διδακηοπικψ) 

– καηοσή μεηαπηςσιακοω διπλϊμαηορ 

– άπιζηη γνϊζη Αγγλικήρ γλϊζζαρ 

 

•Γιάπκεια 

– Απψ ηπία έυρ επηά έηη 
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Διδακηοπικψ Δίπλυμα 

 

Απψκηηζη Διδακηοπικοω Διπλϊμαηορ μεηά 
ηην εκπψνηζη ζσεηικήρ διδακηοπικήρ 
διαηπιβήρ με ππυηψηςπη ζςνειζθοπά ζε 
ζςγκεκπιμένο επιζηημονικψ πεδίο. 
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ηαηιζηικά Μεηαπηςσιακϊν Φοιηηηϊν 

• Τποτήθιοι Γιδάκηοπερ: 

      129 (60 άνδπερ, 69 γςναίκερ) 

• Απψθοιηοι ΠΜ: 

      276 (174 άνδπερ, 102 γςναίκερ) 

• Φοιηηηέρ ΠΜ: 

      405 (234 άνδπερ, 171 γςναίκερ) 
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Διδακηικψ, Τεσνικψ και Διοικηηικψ Πποζυπικψ 

Το Τμήμα Εθαπμοζμένηρ 
Πληποθοπικήρ παπέσει πποπηςσιακέρ 
και μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ 

•με είκοζι επηά (27) μέλη ΔΕΠ 

•με ηην ςποζηήπιξη έμπειπος ηεσνικοω 
και διοικηηικοω πποζυπικοω, (3) μέλη 
Ε.Τ.Ε.Π.  



Γιδακηικψ και Δπεςνηηικψ Πποζυπικψ (ΓΔΠ) 

Άνδπερ Γςναίκερ 

Καθηγηηέρ 9 5 

Αναπληπυηέρ Καθηγηηέρ 2 1 

Δπίκοςποι Καθηγηηέρ 8 - 

Λέκηοπερ 2 - 

Σύνολο 21 6 



ςνεπγαζίερ Erasmus 

• UEL – Λονδίνο – Μεγάλη Βπεηανία 

• Université de Rennes I – Γαλλία 

• University Paris 8 - Γαλλία 

• University of Craiova - Ροςμανία 



30/12/2015 40 

Κηιπιακέρ ςποδομέρ 

• Σο Σμήμα Δθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ (ΣΔΠ) 
καλωπηει ηέζζεπιρ οπψθοςρ ηος κηιπίος Γ ηος 
Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ (ΠΑΜΑΚ), ψπος 
ςπάπσοςν: 

– γπαθεία μελϊν ΓΔΠ, πποζυπικοω ΔΣΔΠ (ζςνολική 
επιθάνεια 300 μ2/ψποθο) 

– επγαζηήπια (Γιδαζκαλίαρ και Έπεςναρ) 

• Ακψμη, για ηιρ ανάγκερ ηυν διδακηικϊν 
δπαζηηπιοηήηυν σπηζιμοποιεί: 

– 2 αμθιθέαηπα 80 θέζευν (ζςνολική επιθάνεια 160 μ2) 

– 1 αίθοςζα 40 θέζευν (ζςνολική επιθάνεια 40 μ2) 

– 1 επγαζηήπιο (Πληποθοπικήρ ηος ΣΔΠ, 2ορ ψποθορ) 
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Επγαζηηπιακψρ εξοπλιζμψρ 

Το Τμήμα 
Εθαπμοζμένηρ 
Πληποθοπικήρ διαθέηει 
επγαζηήπια ηα οποία 
είναι εξοπλιζμένα με 
ζωγσπονα 
ςπολογιζηικά και 
επικοινυνιακά 
ζςζηήμαηα. 
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Επγαζηηπιακψρ εξοπλιζμψρ 

Εργαστήριο Αριθμός 
θέσεων 

Μ2 

1. Πληποθοπικήρ (2
ορ

 όποθορ) 25 60 

2. Ποζοηικών Μεθόδων (3 όποθορ) 25  60 

3. Τεσνολογίαρ Πολςμέζων & Γπαθικών (3
ορ

 όποθορ) 15  40 

4. Καηανεμημένηρ & Παπάλληληρ Επεξεπγαζίαρ (5
ορ

 
όποθορ) 

25 60 

5. Νέο (Αίθοςζα 532, 5
ορ

 όποθορ) «ΠΠΣ» 15 40 

6. Νέο (Αίθοςζα 433, 4
ορ

 όποθορ) «ΠΠΣ» 15 40 

7. Νέο (Αίθοςζα 434, 4
ορ

 όποθορ) «ΠΜΣ» 25 60 

8. Νέο (Αίθοςζα 232, 2
ορ

 όποθορ) «ΠΠΣ» 15 40 

Σύνολο: 160 400 
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Χπήζιμερ διεςθωνζειρ–ηηλέθυνα 

• Κεντρικό web-site του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας: http://www.uom.gr 

 

 

 

 

 

 

 

• Τηλέφωνο Γραμματείας Τ.Ε.Π.: 2310-891217 

http://www.uom.gr/
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