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XOΛH XHMIKΩN MHXANIKΩN 
Σηόρνο ηεο Σρνιήο Φεκηθώλ Μεραληθώλ είλαη λα εθπαηδεύζεη επηζηήκνλεο 
κεραληθνύο ηθαλνύο λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ έξεπλα, αλάπηπμε θαη βειηίωζε ηωλ 
κεζόδωλ 
παξαγωγήο βηνκεραληθώλ πξνϊόληωλ, ηελ ηερλνινγία πιηθώλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ηελ παξαγωγή ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο εθπαηδεύνληαη ζηε 
κειέηε, 
θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ηερληθή ππνζηήξημε δηαθόξωλ εγθαηαζηάζεωλ, ζηε 
δηαρείξηζε-δηνίθεζε έξγωλ θαη ζηελ εθαξκνγή πξνηύπωλ πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο, δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 
Tηο δηδαθηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Σρνιήο θα- 
ιύπηνπλ νη παξαθάηω 4 Tνκείο: 
• Σομέαρ Υημικών Δπιζηημών 
• Σομέαρ Ανάλςζηρ, σεδιαζμού και Ανάπηςξηρ Γιεπγαζιών και ςζηημάηων 
• Σομέαρ Δπιζηήμηρ και Σεσνικήρ ηων Τλικών 
• Σομέαρ ύνθεζηρ και Ανάπηςξηρ Βιομησανικών Γιαδικαζιών 
Τα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ηεο Σρνιήο Φεκηθώλ Μεραληθώλ δηαθξί- 
λνληαη ζηα ππνρξεωηηθά –ή «θνξκνύ»– θαη ηα επηινγήο. Τα 40 μαθήμαηα «κοπ- 
μού» πξνζθέξνπλ ηε βαζηθή κεζνδνινγία, κε ηελ νπνία ν Φεκηθόο Μεραληθόο πξν- 
ζεγγίδεη ηα πξνο επίιπζε πξνβιήκαηα, θαη ε νπνία ηνλ δηαθνξνπνηεί από ηνπο 
άιινπο ηύπνπο Μεραληθώλ. 
Η πξνζέγγηζε απηή μεθηλά κε ηελ θαηάζηξωζε ιεπηνκεξώλ ηζνδπγίωλ κάδαο θαη 
ελέξγεηαο πνπ αθνξνύλ ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα. Σηηο εμηζώζεηο ηωλ ηζνδπγίωλ 
απηώλ εηζάγνληαη ζηνηρεία ηόζν από ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο, όζν θαη από ηα άιια 
θπζηθά, θπζηθνρεκηθά, βηνινγηθά, θαη ινηπά θαηλόκελα πνπ ιακβάλνπλ ρώξα. Ιδηαί- 
ηεξα ελδηαθέξεη ε δπλακηθή πιεπξά ηωλ θαηλνκέλωλ, δειαδή ε ρξνληθή ηνπο εμέιη- 
με, θαη νη ζεξκνδπλακηθνί θαη θηλεηηθνί ηεο πεξηνξηζκνί, κε έκθαζε ζην ζηάδην πνπ 
ειέγρεη θάζε θνξά ηνλ ξπζκό ηωλ κεηαβνιώλ. Η επίιπζε ηωλ ζρέζεωλ πνπ πξνθύ- 
πηνπλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο νδεγεί ζηελ αλεύξεζε ηωλ άξηζηωλ ζπλζεθώλ 
θαη απνηειεζκάηωλ θαη, ηειηθά, ζην ζρεδηαζκό ηεο βέιηηζηεο ιύζεο, ζύκθωλα κε 
ηερληθά, νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη άιια θξηηήξηα. 

Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ πεξηιακβάλεη ηξία είδε μαθημάηων επιλογήρ: (α) καζή- 
καηα ειεύζεξεο επηινγήο, (β) καζήκαηα εκβάζπλζεο, θαη (γ) καζήκαηα μέλεο γιώζ- 
ζαο. Σπγθεθξηκέλα, ζε θάζε εμάκελν νη Φνηηεηέο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ έλα κάζεκα 
ειεύζεξεο επηινγήο από έλα «θαιάζη» 5 καζεκάηωλ –δειαδή 9 ζπλνιηθά– , ζύκθω- 
λα κε ηα πξνζωπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα, κε ζηόρν ηελ ελεκέξωζή ηνπο ζε έλα αληη- 
θείκελν ή ηελ επέθηαζε ηωλ γλώζεώλ ηνπο πάλω ζ’απηό. Τα καζήκαηα θαιύπηνπλ 
όια ηα πηζαλά επηζηεκνληθά, ηερληθά θαη άιια αληηθείκελα ελόο Φεκηθνύ Μεραληθνύ 
ζηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο. 

(β) καζήκαηα εκβάζπλζεο 

• Μησανικήρ Γιεπγαζιών, όπνπ ε εκβάζπλζε αθνξά ηα «εξγαιεία» θαη ηηο κεζν- 
δνινγίεο ηωλ Φεκηθώλ Μεραληθώλ, 
• Τλικών, κε εκβάζπλζε ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία ηωλ ζπκβαηηθώλ θαη ηωλ 
λέωλ ηύπωλ πιηθώλ, 
• Οπγανικών Βιομησανιών – Πολςμεπών, κε εκβάζπλζε ζηηο πεηξνρεκηθέο θαη 
ελαιιαθηηθέο πεγέο θαη ηερλνινγίεο παξαγωγήο ηωλ νξγαληθώλ πξνϊόληωλ, θαζώο 
θαη ηελ επηζηήκε θαη ηερλνινγία ηωλ πνιπκεξώλ, 
• Ανόπγανων Βιομησανιών, όπνπ ε εκβάζπλζε αθνξά ηηο θαζηεξωκέλεο θαη λέεο 
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ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο αλόξγαλωλ πξώηωλ πιώλ γηα ηελ παξαγωγή ρξήζηκωλ 
πξνϊόληωλ, θαη αθόκα, 
• Σποθίμων – Βιοηεσνολογίαρ, κε εκβάζπλζε αθελόο ζηνλ θιάδν ηεο βηνκερα- 
λίαο ηξνθίκωλ, θαη αθεηέξνπ ζηηο ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη 
λέεο βηνηερλνινγίεο. 
Η θαηεγνξία ηωλ καζεκάηωλ επηινγήο ζπκπιεξώλεηαη από έλα ή πεξηζζόηεξα –
αλάινγα κε ην επίπεδν ηωλ ζρεηηθώλ γλώζεωλ ηνπ θάζε Φνηηεηή– καζήκαηα μέλεο 
γιώζζαο θαη ηερληθήο νξνινγίαο 

Σην πξόγξακκα ζπνπδώλ εληάζζεηαη ωο ππνρξεωηηθή, ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία 
εθπαίδεπζεο ε Πξαθηηθή Άζθεζε ηωλ θνηηεηώλ. Η Πξαθηηθή Άζθεζε ζηνρεύεη ζηελ 
εκπέδωζε ηωλ ζεωξεηηθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ γλώζεωλ ηωλ θνηηεηώλ κέζω εθαξ- 
κνγήο ζηελ πξάμε, θαζώο θαη ζηελ εμνηθείωζή ηνπο κε ηε βηνκεραληθή πξαγκαηηθό- 
ηεηα. Έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε: α) λα ζπλδέεηαη κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη β) 
λα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε κεραληθνύο ρωξίο βηνκεραληθή εκπεηξία λα απνθνκί- 
ζνπλ νθέιε από ηελ πξώηε ηνπο επαθή κε ηελ πξάμε. Η Πξαθηηθή Άζθεζε πξαγκα- 
ηνπνηείηαη ζε βηνκεραλίεο ή εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα επί 5 εβδνκάδεο ζηηο αξρέο ηνπ 
εμακήλνπ. 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 
O Φεκηθόο Μεραληθόο κπνξεί λα αζρνιεζεί επαγγεικαηηθά κε: 
• Βηνκεραλία – παξαγωγή 
• Μειέηεο, ζρεδηαζκνύο, θαηαζθεπέο 
• Τερληθέο ζπκβνπιέο – Πξνώζεζε πωιήζεωλ 
• Γηνίθεζε 
• Έξεπλα θαη εμέιημε λέωλ πξνϊόληωλ 
• Δθπαίδεπζε 
• Σπκβνπιεπηηθή επηρεηξήζεωλ 
Eπίζεο κε δξαζηεξηόηεηεο όπωο: Oηθνινγηθή Τερλνινγία, Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή, 
Πξνγξακκαηηζκόο, Σπληήξεζε Μλεκείωλ θαη Έξγωλ Τέρλεο, Πιεξνθνξηθή, Βηνθπζη- 
θή θαη Βηνρεκηθή Μεραληθή, Eθαξκνγέο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο θαη Πεξηβαιινληηθήο 
Γηαρείξηζεο, Υγηεηλή θαη Αζθάιεηα, Γηαρείξηζε Έξγωλ θαη Γηαρείξηζε Απνζεκάηωλ 
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