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Ερώτηση της ημέρας: Σπουδές στην Πληροφορική, τι πρέπει να γνωρίζω για να επιλέξω το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών;

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος έχει προχωρήσει στην έκδοση του Οδηγού Σπουδών Πληροφορικής έπειτα από
Αξιολόγηση όλων των Προγραμμάτων Σπουδών στα αντικείμενα της Πληροφορικής στα δημόσια πανεπιστήμια της
Ελλάδας.

Γενικές αρχές

Η πληροφορική ως επιστήμη καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων που συνεχώς διευρύνεται και εξειδικεύεται με
αποτέλεσμα μια μεγάλη ποικιλομορφία και ρευστότητα στα πανεπιστημιακά τμήματα που ασχολούνται με αυτό το πεδίο. Όμως παρά τις
σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται στην ονομασία και στην οργάνωση των διαφόρων τμημάτων, οι σπουδές στην πληροφορική
μπορούν κατά βάση να ενταχθούν σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Επιστήμη Υπολογιστών
Μηχανική Υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Πληροφοριακά Συστήματα

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική στην ανώτατη εκπαίδευση, κάθε τμήμα προσφέρει συνήθως ξεχωριστά προγράμματα σπουδών για κάθε
γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει, και ο φοιτητής καλείται να επιλέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που θα σπουδάσει. Στην
Ελλάδα αντιθέτως, για λόγους κυρίως συντεχνιακούς, τα τμήματα δεν διαχωρίζουν τις σπουδές τους σε αυτόνομα προγράμματα σπουδών,
ή ακόμη κι αν το κάνουν εξακολουθούν να απονέμουν ενιαίο τίτλο σπουδών, προκειμένου να έχουν περισσότερα επαγγελματικά
δικαιώματα οι απόφοιτοί τους. Επομένως, τα περισσότερα τμήματα πληροφορικής στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ονομασία τους,
προσπαθούν να καλύψουν ένα ευρύτερο φάσμα της πληροφορικής και εστιάζουν μεν σε ένα από τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα
αλλά προσφέρουν παράλληλα και κάποια μαθήματα από τα υπόλοιπα. Αυτό έχει το θετικό ότι προσφέρει στο φοιτητή ένα ευρύτερο
φάσμα μαθημάτων και μια πιο σφαιρική εικόνα της πληροφορικής, αλλά έχει και το αρνητικό ότι αυξάνει υπερβολικά τον αριθμό των
μαθημάτων με αποτέλεσμα να καθιστά πολύ δύσκολη τη σωστή εμβάθυνση σε ένα αντικείμενο.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι τα ονόματα των τμημάτων δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα στις σπουδές που
προσφέρουν ενώ πολλές φορές είναι και εντελώς παραπλανητικά. Το ίδιο ισχύει και για τον όρο μηχανικός ο οποίος επιλέγεται συνήθως
για λόγους καθαρά συντεχνιακούς και δε σημαίνει ότι το τμήμα ασχολείται με τη Μηχανική των Υπολογιστών. Για όλους αυτούς τους
λόγους, ο υποψήφιος φοιτητής θα πρέπει να μην αρκείται στον όνομα του τμήματος όπως αναφέρεται στο μηχανογραφικό, ούτε και να
επηρεάζεται από το πεδίο στο οποίο είναι αυτό ενταγμένο (Θετικής & Τεχνολογικής ή Οικονομίας & Πληροφορικής), αλλά να εξετάζει
σε βάθος το πραγματικό πρόγραμμα ή προγράμματα σπουδών που το κάθε τμήμα προσφέρει για να δει αν ανταποκρίνεται στα
ενδιαφέροντά του.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξετε στην Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής που διενεργεί η Ένωση
Πληροφορικών Ελλάδας

Κύρια αντικείμενα πληροφορικής.
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Επιστήμη Υπολογιστών

Αν και τα περισσότερα ελληνικά τμήματα χρησιμοποιούν, για ιστορικούς κυρίως λόγους, το γενικό όρο πληροφορική, εντούτοις
ασχολούνται κατά βάση με την επιστήμη υπολογιστών (computer science). Το ίδιο ισχύει και για τα τμήματα που πρόσφατα έχουν
υιοθετήσει τον αδόκιμο όρο μηχανικών πληροφορικής. Τα προγράμματα σπουδών αυτών των τμημάτων εστιάζουν σε όλο το φάσμα της
επιστήμης των υπολογιστών και προσφέρουν συνήθως και κάποια βασικά μαθήματα μηχανικής υπολογιστών, τηλεπικοινωνιών, και
πληροφοριακών συστημάτων. Η επιστήμη υπολογιστών, ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα τη
δεκαετία του 1980 με πέντε τμήματα ― ένα σε σχολή θετικών επιστημών, ένα σε πολυτεχνική σχολή, ένα σε σχολή οικονομικών
επιστημών, και δύο σε σχολές τεχνολογικών εφαρμογών. Παρά τις εντυπώσεις που κατά καιρούς καλλιεργούνται, πρέπει να τονίσουμε
ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, το αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών είναι ακριβώς το ίδιο και δεν εξαρτάται από το αν διδάσκεται σε
τμήμα πανεπιστημίου ή πολυτεχνείου.

.
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Μηχανική Υπολογιστών

Στην Ελλάδα, η μηχανική υπολογιστών (computer engineering) δεν έχει δυστυχώς αναπτυχθεί στον ίδιο βαθμό με την επιστήμη
υπολογιστών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση σε αυτό το αντικείμενο. Μετά την κατάργηση των ΤΕΙ το 2019, δεν
υπάρχει κανένα ελληνικό τμήμα που να ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το πεδίο. Επομένως, οι σπουδές μηχανικής υπολογιστών
αποτελούν συνήθως κατεύθυνση κάποιων προγραμμάτων σπουδών ή απλώς ένα σύνολο μαθημάτων επιλογής. Αυτό όμως που θέλει
ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι πολλά τμήματα φέρουν στον τίτλο τους τη φράση μηχανικών υπολογιστών χωρίς να εμβαθύνουν ή να
προσφέρουν εξειδίκευση σε αυτό το αντικείμενο. Από την άλλη, υπάρχουν αρκετά τμήματα που προσφέρουν μεν ξεχωριστή κατεύθυνση
σπουδών σχετική με τη μηχανική υπολογιστών, αλλά προκειμένου να έχουν περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα οι απόφοιτοί τους,
απονέμουν εσκεμμένα ενιαίο πτυχίο με συνέπεια να υποχρεώνουν τους φοιτητές τους να παρακολουθήσουν ένα γενικότερο πρόγραμμα
σπουδών (π.χ. ηλεκτρολογίας και μηχανικής υπολογιστών) αντί να εμβαθύνουν αποκλειστικά στη μηχανική των υπολογιστών.
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Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα

Στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει κανένα τμήμα που να εστιάζει το πρόγραμμα σπουδών του αποκλειστικά στις τηλεπικοινωνίες και τα
δίκτυα. Από τα τμήματα που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, τα μισά περίπου προσφέρουν ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών που
είναι εμπλουτισμένο με περισσότερα μαθήματα επιλογής σε τηλεπικοινωνίες, ενώ τα υπόλοιπα προσφέρουν ξεχωριστή κατεύθυνση
σπουδών. Και σε αυτή την περίπτωση όμως, όπως και με τη μηχανική υπολογιστών, ο φοιτητής δεν μπορεί να σπουδάσει αποκλειστικά
τις τηλεπικοινωνίες αλλά πρέπει να ακολουθήσει ένα γενικότερο πρόγραμμα σπουδών (π.χ. επιστήμης υπολογιστών ή ηλεκτρολογίας και
μηχανικής υπολογιστών). Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα τμήματα επιστήμης υπολογιστών δίνουν συνήθως περισσότερη έμφαση
στις ψηφιακές επικοινωνίες και στα δίκτυα δεδομένων ενώ τα τμήματα ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής δίνουν συνήθως περισσότερη
έμφαση στο φυσικό επίπεδο των τηλεπικοινωνιών και στις ηλεκτρονικές διατάξεις των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

.
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Πληροφοριακά Συστήματα
Το πεδίο των πληροφοριακών συστημάτων (information systems) είναι αρκετά νεότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα και ασχολείται με τη
σχεδίαση, την ανάπτυξη, και τη διοίκηση των συστημάτων πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι σπουδές σε αυτό το πεδίο
συνδυάζουν στοιχεία της επιστήμης των υπολογιστών και των διοικητικών και οικονομικών επιστημών και δίνουν περισσότερη έμφαση
σε θέματα ανάλυσης, σχεδίασης, διαχείρισης και λήψης αποφάσεων. Στο εξωτερικό αντιμετωπίζεται ως διακριτό αντικείμενο σπουδών
αλλά στην Ελλάδα αποτελεί κατεύθυνση σπουδών ή απλώς ένα σύνολο μαθημάτων επιλογής σε προγράμματα επιστήμης υπολογιστών.
Να σημειώσουμε επίσης ότι στο εξωτερικό παρατηρείται μια περαιτέρω εξειδίκευση του αντικειμένου με τη δημιουργία προγραμμάτων
σπουδών αποκλειστικά για την τεχνολογία των πληροφοριακών συστημάτων (Information Technology).

Τα προγράμματα αυτά εξακολουθούν να στοχεύουν στο επιχειρησιακό επίπεδο της πληροφορικής αλλά ασχολούνται με τις τεχνολογίες
που χρησιμοποιούν τα πληροφοριακά συστήματα και όχι με τις υπόλοιπες συνιστώσες τους (διοίκηση, λήψη αποφάσεων, ανθρώπινο
δυναμικό, κλπ).

πηγή: https://review.epe.org.gr/

Σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής στην Ελλάδα:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Τμήμα Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον (Αθήνα)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων (Θεσσαλονίκη)

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής (Αθήνα)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικών  και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (Βόλος)
Τμήμα Πληροφορικής και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα  Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)
Τμήμα Πληροφορικής (Καστοριά)

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πληροφοριακά Συστήματα (Θεσσαλονίκη)

 Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)
Τμήμα  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Πληροφορικής (Πειραιάς)
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα)

Πολυτεχνείο Κρήτης

Σχολή Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (Χανιά)

 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) 

Δυνατότητες  εισαγωγής στα ανωτέρω τμήματα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

Για τα πανεπιστημιακά τμήματα (4 ετούς φοίτησης) από:

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Με εξαίρεση, τα πολυτεχνικά τμήματα π.χ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής  (5ετούς φοίτησης), μόνο από:

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

Τομέας Πληροφορικής
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού.
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