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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΚΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΥΓΚΟΤΗΜΑ ΕΥΙΡΟΥ 
 

ΡΕΝΤΕ ΝΕΑ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΓΧΟΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΡΕΔΙΑ 
 
Ακολουκϊντασ τθν παράδοςθ δυναμικϊν Ρανεπιςτθμίων ςτο εξωτερικό ςε ότι 
αφορά ςτθν ανανζωςθ και τον εμπλουτιςμό των προγραμμάτων ςπουδϊν τουσ ςε 
γνωςτικά αντικείμενα που παρακολουκοφν νζεσ επιςτθμονικζσ ι τεχνολογικζσ 
εξελίξεισ, το Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΕΚΡΑ) ίδρυςε κατά το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020, πζντε νζα Ρανεπιςτθμιακά Τμιματαςε ςφγχρονα 
κεματικά πεδία που εντάςςονται ςτο χϊρο τθσ εφαρμοςμζνθσ επιςτιμθσ και 
τεχνολογίασ. Τα Τμιματα αυτά είναι: 

 

ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ, ΑΓΟΔΙΑΤΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΪΝ ΡΠΩΝ 

ΑΕΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΑΦΟΥ 

Τα νζα Τμιματαςτεγάηονται ςτο Συγκρότθμα Ευρίπου, δθλαδι τθν 

Ρανεπιςτθμιοφπολθ του ΕΚΡΑςτα Ψαχνά Ευβοίασ(12 χλμ. βόρεια τθσ Χαλκίδασ) και 

λειτουργοφν υπό το κφροσ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

του πρϊτου Ρανεπιςτθμίου τθσ χϊρασ και ςτα πρϊτα 200 Ρανεπιςτιμια μεταξφ 

10.000 ςε παγκόςμια κλίμακα.  

Τα νζα Τμιματα ςυνδζονται εκπαιδευτικά και ερευνθτικά με ςυναφι Τμιματα του 

ΕΚΡΑ ςτθν Ακινα, διαμορφϊνοντασ μία ενιαία ερευνθτικι και εκπαιδευτικι ενότθτα 

που αξιοποιεί τθν εμπειρία των παλαιότερων Τμθμάτων του ΕΚΡΑ υπζρ των 

προοπτικϊν των νεότερων Τμθμάτων.  

Το Συγκρότθμα Ευρίπου υποςτθρίηεται από αίκουςεσ διδαςκαλίασ, εξειδικευμζνα 

εργαςτιρια και εργαςτιρια πλθροφορικισ, βιβλιοκικθ και εςτιατόριο, ενϊ 

ςυνδζεται με λεωφορειακζσ γραμμζσ με τθν Ακινα και τθ Χαλκίδα.  
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Άποψθ τθσ Ρανεπιςτθμιοφπολθσ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν ςτα Ψαχνά Ευβοίασ. 

 
Άποψθ του κεντρικοφ αμφικεάτρου
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Άποψθ αίκουςασ διδαςκαλίασ      Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ 
 

 

 

Το Τμιμα Αγροτικισ  Ανάπτυξθσ,  Αγροδιατροφισ  και  Διαχείριςθσ  Φυςικών  

Πόρων (www.agro.uoa.gr) εντάςςεται  ςτθ  Σχολι  Αγροτικισ  Ανάπτυξθσ,  

Διατροφισ  και Αειφορίασ.  

Γιατί ςπουδζσ ςτην Αγροτική Ανάπτυξη, την Αγροδιατροφή και τη Διαχείριςη 

Φυςικών Πόρων 

Το  Τμιμα Αγροτικισ  Ανάπτυξθσ,  Αγροδιατροφισ  και  Διαχείριςθσ  Φυςικών  

Πόρωνκαλφπτει  τισ  ςφγχρονεσ απαιτιςεισ για  εκπαίδευςθ  ςτθ Γεωργία  

Ακριβείασ, ςτθν Αγροδιατροφι  και  τθ Διαχείριςθ Φυςικών  Πόρων. Ειδικότερα 

καλφπτει όλεσ τισ διαςτάςεισ του πρωτογενοφσ  τομζα (οικονομικι,  τεχνολογικι,  

κοινωνικι,  περιβαλλοντικι,  πολιτικι),  που  παράγει  όχι  μόνο εμπορεφςιμα  

αγακά  αλλά  και  υπθρεςίεσ  δθμόςιου  χαρακτιρα κακώσ και τθναυκεντικότθτα  

http://www.agro.uoa.gr/
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τροφίμων, τθν κυκλικι  οικονομία  και τζλοσ τθν καινοτομία ςτθν Αγροτικι 

Ανάπτυξθ.  

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Σπουδών 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ςτθν Αγροδιατροφι και  ςτθ  Διαχείριςθ  

Φυςικών  Πόρων  αποτελεί διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ ζξι γνωςτικών  

αντικειμζνων:  Οικονομικήσ  Επιςτήμησ, Χημείασ, Βιολογίασ, Πληροφορικήσ, 

Γεωπονίασ και Επιςτημών Περιβάλλοντοσ. 

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ανάδειξθ τθσ εξαιρετικισ ποιότθτασ (και τθσ 

αυκεντικότθτασ) των Ελλθνικών Αγροτικών Προϊόντων ωσ βάςθ για τθν ανάπτυξθ 

νζων προϊόντων προςτικζμενθσ αξίασ και  εξαγωγικοφ  χαρακτιρα,  ςτθ  ςφγχρονθ  

διαχείριςθ  των  φυςικών  πόρων  ςτα  πλαίςια  τθσ εφαρμογισ τθσ  Γεωργίασ  

Ακριβείασκαι τθσ  Κυκλικισ  Οικονομίασ  και  του  μειωμζνου περιβαλλοντικοφ 

αποτυπώματοσ.  

Οι  φοιτθτζσ  λαμβάνουν  απαραίτθτεσ  γνώςεισ  Χθμείασ  με  ζμφαςθ  τα  τρόφιμα  

και  το περιβάλλον, Βιολογίασ και Βιοχθμείασ με ζμφαςθ ςτισ μοριακζσ τεχνικζσ ςτα 

τρόφιμα, Φυςιολογίασ φυτών  και  ηώων,  Πλθροφορικισ  με  ζμφαςθ  ςτα  ευφυι  

ςυςτιματα  και  τθν  ανάλυςθ  μεγάλων βάςεων  δεδομζνων  (BigDataAnalysis),  

Επιςτθμών  Περιβάλλοντοσ  με  ζμφαςθ  ςτθν  Κυκλικι Οικονομία και Οικονομικών, 

Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Μάρκετινγκ. Αξίηει  να  ςθμειωκεί  ότι  

ςτο  τζλοσ  του  τρίτου  ζτουσ  παρζχεται  θ  δυνατότθτα  ςτουσ φοιτθτζσ να 

ςυμμετζχουν  ςε  πρόγραμμα  Πρακτικισ  Άςκθςθσ  ςε  επιχειριςεισ  του  

Αγροδιατροφικοφ  Τομζα, ςυνδζοντασ τισ ςπουδζσ τουσ με τθν αγορά εργαςίασ, ενώ 

ςτο  τελευταίο  εξάμθνο  ςπουδών  εκπονοφν  πτυχιακι  εργαςία,  ςε ερευνθτικά  

πεδία  ςυναφι  με  τα  αντικείμενα  του  Τμιματοσ,  

Ροιεσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ διανοίγονται 
 
Οι απόφοιτοι του Τμιματοσ ζχουν ςθμαντικζσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ:   

Στο Δθμόςιο  τομζα:  Σε  διάφορα  υπουργεία  και  οργανιςμοφσ  (διαχειριςτικζσ  

αρχζσ  που εκπονοφν  και  διαχειρίηονται  προγράμματα  αγροτικισ  ανάπτυξθσ,  

καινοτομίασ  και  νζων τεχνολογιών). 

Στον Ιδιωτικό τομζα: Σε επιχειριςεισ πρωτογενοφσ και αγροδιατροφικοφ τομζα με 

ζντονθ εξωςτρζφεια και καινοτομία, ςε εταιρίεσ ςυμβοφλων ςτον τομζα τθσ 

γεωργίασ ακριβείασ, ςτθ διαχείριςθ των βοςκιςιμων γαιών, ςτθν πιςτοποίθςθ 

αγροτικών προϊόντων κακώσ και ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ςτο πλαίςιο τθσ 

Στρατθγικισ για τθν Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ. 

 Στοιχεία επικοινωνίασ: 
Κακθγθτισ Νικ. Θωμαϊδθσ, Πρόεδροσ Τμιματοσ, ntho@chem.uoa.gr 
ΓραμματείαTμιματοσ: 22280-99525, axygkogianni@uoa.gr 
 

mailto:ntho@chem.uoa.gr
mailto:axygkogianni@uoa.gr
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To Τμιμα Αεροδιαςτθμικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ (www.aerospace.uoa.gr) 
ανικει ςτθ Σχολι Θετικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν.  

Γιατί ςπουδζσ ςτθν Αεροδιαςτθμικι Επιςτιμθ και Τεχνολογία 

Ο τομζασ τθσ Αεροδιαςτθμικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ ςθμειϊνει ςθμαντικι 
δυναμικι τόςο ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όςο και ςε παγκόςμιο επίπεδο. 
Ειδικότερα τα ευρωπαϊκά προγράμματα Galileo (για τθν πλοιγθςθ) και Copernicus 
(για τθν παρατιρθςθ τθσ γθσ) ςε ςυνδυαςμό με τθ νζα γενιά δορυφόρων του 
Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Διαςτιματοσ (ςτον οποίο ςυμμετζχει θ Ελλάδα ωσ ιςότιμο 
μζλοσ) ζχουν +διαμορφϊςει ζνα πλαίςιο που προςφζρει ευκαιρίεσ για ζρευνα και 
καινοτομία. 

Λίγα λόγια για το Ρρόγραμμα Σπουδϊν 

Σφμφωνα με το Ρρόγραμμα Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν, οι φοιτθτζσ, παρακολουκοφν 
κατά τα πρϊτα δφο ζτθ μακιματα και εργαςτιρια που υποςτθρίηουν τουσ πζντε 
βαςικοφσ πυλϊνεσ του προγράμματοσ ςπουδϊν:  
 
Αεροδιαςτθμικι(δορυφορικζσ και διαςτθμικζσ εφαρμογζσ μθχανικι πτιςεων, 
προωκθτικά ςυςτιματα και ςυςτιματα εκτόξευςθσ,), Φυςικι (μθχανικι, 
κερμοδυναμικι, θλεκτρομαγνθτιςμόσ, κυματικι), Μακθματικά (ανάλυςθ, 
πικανότθτεσ και ςτατιςτικι, διαφορικζσ εξιςϊςεισ), Ρλθροφορικι (λ.χ. 
προγραμματιςμόσ, ανάπτυξθ λογιςμικοφ, βάςεισ και δίκτυα δεδομζνων), και 
Μθχανικι υπολογιςτϊν(ψθφιακι ςχεδίαςθ, αρχιτεκτονικι υπολογιςτϊν, θλεκτρονικι 
και κυκλϊματα).  
 
Στο τρίτο ζτοσ, το Ρρόγραμμα εξειδικεφεται με ςφγχρονα μακιματα, όπωσ ςχεδίαςθ 
δορυφορικϊν ςυςτθμάτων και υποςυςτθμάτων, δορυφορικι τθλεπιςκόπθςθ και 
επεξεργαςία εικόνασ, τθλεπικοινωνιακά ςυςτιματα και μθχανικι μάκθςθ. Στο 
τζταρτο και τελευταίο ζτοσ, οι φοιτθτζσ επιλζγουν μεταξφ δφο κατευκφνςεων:  
 
θ 1θ κατεφκυνςθ αφορά ςτον ςχεδιαςμό δορυφόρων, οργάνων και δορυφορικϊν 
υποςυςτθμάτων (spaceupstream), και θ 2θ ςτθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν δορυφορικισ 
τθλεπιςκόπθςθσ, πλοιγθςθσ και επικοινωνιϊν (spacedownstream). 
 

http://www.aerospace.uoa.gr/
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Oι απόφοιτοι του Τμιματοσ ζχουν τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςουν 
μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν ςε ςυναφι αντικείμενα, όπωσ αυτό ςτισ 
Διαςτθμικζσ Τεχνολογίεσ, Υπθρεςίεσ και Εφαρμογζσ που προςφζρεται από το ΕΚΡΑ 
ςε ςυνεργαςία με τθν Ρολυτεχνικι Σχολι Ράτρασ (www.star.uoa.gr). 
 

Ροιεσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ διανοίγονται 
 
Οι απόφοιτοι του Τμιματοσ ζχουν ςθμαντικζσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ ςτον 
ιδιωτικό και ςτον δθμόςιο τομζα ςε τομείσ όπωσ δορυφορικζσ επικοινωνίεσ και 
ηεφξεισ, δορυφορικι πλοιγθςθ, ςυςτιματα ραντάρ, τθλεπιςκόπθςθ και 
παρακολοφκθςθ Γθσ, ψθφιακι επεξεργαςία ςιματοσ και εικόνασ, θλεκτρονικι και 
αυτοματιςμόσ, δορυφορικά ςυςτιματα, κ.α. κακϊσ και ςε εφαρμογζσ, όπωσ θ 
αςφάλεια των μεταφορϊν, θ παρακολοφκθςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ, θ γεωργία ακριβείασ, θ πρόλθψθ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ (π.χ. 
πλθμμφρεσ, δαςικζσ πυρκαγιζσ), οι «ζξυπνεσ» πόλεισ, κ.α. Ζχουν επίςθσ ευκαιρίεσ 
απαςχόλθςθσ ςε εταιρείεσ μελετϊν, ςχεδιαςμοφ, ανάλυςθσ, υλοποίθςθσ και 
λειτουργίασ ςυςτθμάτων λογιςμικοφ/υλικοφ, υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν υψθλισ 
τεχνολογίασ, κακϊσ και ςε εταιρείεσ παροχισ τθλεπικοινωνιακϊν και δορυφορικϊν 
υπθρεςιϊν.  
 
Στοιχεία επικοινωνίασ: 
Κακθγθτισ Κων/νοσ Καρτάλθσ, Πρόεδροσ Τμιματοσ, ckartali@phys.uoa.gr 
Γραμματεία Tμιματοσ: 22280-99672, etouloumi@uoa.gr 
 

 
 

 
 
Το Τμιμα Διαχείριςθσ Λιμζνων και Ναυτιλίασ  (www.pms.uoa.gr) ανικει ςτθ Σχολι 
Οικονομικϊν και Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν.  
 

Γιατί ςπουδζσ ςτθ Διαχείριςθ Λιμζνων και Ναυτιλίασ 
 
Ο τομζασ τθσ διαχείριςθσ λιμζνων και ναυτιλίασ εςτιάηει ςτθ διοίκθςθ ναυτιλιακϊν 
επιχειριςεων, ςτθ διαχείριςθ και διοίκθςθ λιμζνων κακϊσ και των επιχειριςεων και 
φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτο ευρφτερο περιβάλλον των καλάςςιων 

http://www.star.uoa.gr/
mailto:ckartali@phys.uoa.gr
mailto:etouloumi@uoa.gr
http://www.pms.uoa.gr/
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μεταφορϊν και τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Οι επιχειρθματικοί αυτοί τομείσ είναι 
ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ενίςχυςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ ανάπτυξθσ και θ 
Ελλάδα κατζχει ςυςτθματικά πρωταγωνιςτικό ρόλο ςε διεκνζσ επίπεδο. 

 
Λίγα λόγια για το Ρρόγραμμα Σπουδϊν 

 
Το Ρρόγραμμα Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν αναπτφςςεται ςε υποχρεωτικά μακιματα 
που  εςτιάηουν ςε τρία γνωςτικά πεδία:  
 
α) Διοίκθςθ Ναυτιλίασ,  
β) Διαχείριςθ Λιμζνων και  
γ) Διαχείριςθ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ (Logistics) και Θαλαςςίων Μεταφορϊν.  
 
Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςυμπλθρϊνεται με μακιματα επιλογισ, τα οποία ζχουν 
επιλεγεί ϊςτε να καλφπτουν ζνα ευρφ, ιςορροπθμζνο και ςφγχρονο ςφνολο 
διεπιςτθμονικϊν πεδίων που υποςτθρίηουν τα αντικείμενα τθσ ναυτιλίασ και των 
λιμζνων και ζχουν λάβει υπόψθ τισ διεκνείσ εξελίξεισ ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ και 
ςτθ διοίκθςθ επιχειριςεων.  
 
Η διεπιςτθμονικότθτα και ευελιξία του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν του Τμιματοσ 
παρζχουν τθ δυνατότθτα για τθ ςυνζχιςθ των ςπουδϊν ςε μεταπτυχιακό επίπεδο 
ειδικότερα δε ςτα πεδία τθσ ναυτιλίασ, των λιμζνων, τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, των 
καλαςςίων μεταφορϊν, τθσ γαλάηιασ ανάπτυξθσ και ευρφτερα τθσ διοίκθςθσ 
επιχειριςεων.   

 
Ροιεσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ διανοίγονται 

 
Οι απόφοιτοι του Τμιματοσ είναι πτυχιοφχοι τθσ Σχολισ Οικονομικϊν και Ρολιτικϊν 
Επιςτθμϊν του ΕΚΡΑ. Εχουν τθ δυνατότθτα να απαςχολθκοφν ωσ ςτελζχθ 
οικονομικϊν και διοικθτικϊν υπθρεςιϊν ναυτιλιακϊν επιχειριςεων (εμπορικισ, 
επιβατθγοφ, τουριςτικισ ναυτιλίασ κ.α.). Μποροφν επίςθσ να απαςχολθκοφν ωσ 
ςτελζχθ οικονομικϊν και διοικθτικϊν υπθρεςιϊν των δθμοςίων ι ιδιωτικϊν 
οργανιςμϊν διοίκθςθσ και διαχείριςθσ λιμζνων, ωσ ςτελζχθ επιχειριςεων με 
αντικείμενο τθν διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και των καλαςςίων 
μεταφορϊν (ςε δραςτθριότθτεσ όπωσ χρθματοδότθςθ και αξιολόγθςθ επενδφςεων, 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, υπθρεςίεσ ναυλϊςεων, ναυταςφαλίςεισ, προμικειεσ 
πλοίων, διαμεςολάβθςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ κ.α.) και γενικότερα ςε διοικθτικζσ 
κζςεισ ευκφνθσ των επιχειριςεων και τθσ οικονομίασ. 
 
Στοιχεία επικοινωνίασ: 
Κακθγθτισ Παν. Αλεξάκθσ, Πρόεδροσ Τμιματοσ, paleks@ba.uoa.gr 
ΓραμματείαTμιματοσ: 22280-99513, parpapa@uoa.gr 
 

 

mailto:paleks@ba.uoa.gr
mailto:parpapa@uoa.gr
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To Τμιμα Τεχνολογιϊν Ψθφιακισ Βιομθχανίασ (www.dind.uoa.gr) ανικει ςτθ Σχολι 
Θετικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (EKΡΑ).  

Γιατί ςπουδζσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ψθφιακισ Βιομθχανίασ 

O τομζασ των τεχνολογιϊν ψθφιακισ βιομθχανίασ ακολουκεί τισ βαςικζσ πολιτικζσ 

που ζχουν τεκεί ςτθν Ευρϊπθ για τθν ανανζωςθ των παραγωγικϊν δομϊν και τθσ 

βιομθχανίασ μζςω τθσ 4θσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ, με απϊτερο ςτόχο τθν αφξθςθ 

τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ παραγωγισ και τθ διατιρθςθ τθσ περιβαλλοντικισ 

αειφορίασ. Αυτόσ ο ςτόχοσ μπορεί να επιτευχκεί μόνο με τθν ανάπτυξθ και 

υιοκζτθςθ ςφγχρονων ψθφιακϊν μορφϊν παραγωγισ και τθ βελτιςτοποίθςθ τουσ 

μζςω των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν.  

Ραράλλθλα θ ψθφιοποίθςθ αποτελεί προτεραιότθτα  ςε όλεσ τισ οικονομίεσ, παλαιζσ 

και νζεσ, ενϊ θ ελλθνικι βιομθχανία, οι επιχειριςεισ και οι καταναλωτζσ αναηθτοφν 

ψθφιακζσ τεχνολογίεσ για καλφτερθ παραγωγι, αποδοτικότερθ ανάπτυξθ και 

δθμιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν.  
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Λίγα λόγια για το Ρρόγραμμα Σπουδϊν 

Το Ρρόγραμμα Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτο Τμιμα Τεχνολογιϊν Ψθφιακισ 

Βιομθχανίασ εςτιάηει ςτθν ανάπτυξθ ιςχυροφ υποβάκρου ςε τεχνολογίεσ 

πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν και ςτθν εξειδίκευςθ ςτα ςυςτιματα τθσ 

ψθφιακισ βιομθχανίασ και ςτθ διοίκθςι τθσ. Tο Ρρόγραμμα Σπουδϊν οργανϊνεται 

ςε δφο κφριεσ κατευκφνςεισ:  

 Κατεφκυνςθ Συςτθμάτων Ψθφιακισ Βιομθχανίασ, 

 Κατεφκυνςθ Διοίκθςθσ Ψθφιακισ Βιομθχανίασ. 

Στθν 1θ κατεφκυνςθ περιλαμβάνονται μακιματα όπωσ Ψθφιακι Σχεδίαςθ, Ειςαγωγι 

ςτθν Οικονομικι, Σιματα και Συςτιματα, Μικροοικονομικι, Δίκτυα Δεδομζνων – 

Υπολογιςτϊν, Συςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου, Μθχανικι Μάκθςθ, ομποτικι και 

Εφαρμογζσ, Διαχείριςθ Συςτθμάτων και Δικτφων, Βιομθχανικόσ Ζλεγχοσ και 

Αιςκθτιρεσ, Διαδίκτυο των Ρραγμάτων (IoT). 

Ραραδείγματα μακθμάτων ςτθ 2θ κατεφκυνςθ είναι Διοίκθςθ Καινοτομίασ και 

Τεχνολογίασ, Διαχείριςθ Ζργων, Διοίκθςθ Ροιότθτασ και Διοικθτικι Ρλθροφοριακϊν 

και Τθλεπικοινωνιακϊν Συςτθμάτων. 

Η εκπαιδευτικι διαδικαςία υποςτθρίηεται από ςφγχρονεσ εργαςτθριακζσ υποδομζσ 

ςε κφρια αντικείμενα του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, όπωσ τα Δίκτυα Υπολογιςτϊν και 

Αντικειμζνων (IoT), o Αυτόματοσ Ζλεγχοσ και θ ομποτικι, τα Ενςωματωμζνα 

καιΚυβερνοφυςικά Συςτιματα (CPS) και o Σχεδιαςμόσ και οι Βιομθχανικζσ 

Καταςκευζσ με Χριςθ H/Y (CAD/CAM, 3D printing). 

Ροιεσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ διανοίγονται 
 
Οι απόφοιτοι του Τμιματοσ Τεχνολογιϊν Ψθφιακισ Βιομθχανίασ μποροφν να 
απαςχολθκοφν επαγγελματικά ςτθ βιομθχανία, ειδικότερα δε ςε περιοχζσ όπωσ 
προγραμματιςμόσ και ζλεγχοσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, ζρευνα, ςχεδιαςμόσ και 
αυτοματοποίθςθ τθσ καταςκευισ προϊόντων, με τθ βοικεια θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν, ςχεδίαςθ ςυςτθμάτων παραγωγισ, αςφάλεια εργαςιακοφ 
περιβάλλοντοσ, λιψθ αποφάςεων και άςκθςθ επιςτθμονικισ διοίκθςθσ, 
επιχειρθςιακι οργάνωςθ, ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, περιβαλλοντικόσ 
ςχεδιαςμόσ και ευφυι δίκτυα και υποδομζσ. 
 
Στοιχεία επικοινωνίασ: 
Κακθγθτισ Λάηαροσ Μεράκοσ, Πρόεδροσ Τμιματοσ, merakos@di.uoa.gr 
ΓραμματείαTμιματοσ: 22280-99673, 99674, empourika@uoa.grκαι eliapi@uoa.gr 
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Το Τμιμα Ψθφιακϊν Τεχνϊν και Κινθματογράφου (www.dcarts.uoa.gr) ςτοχεφει 
να εφοδιάςει τουσ/τισ αποφοίτουσ του με ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και μία εισ 
βάκοσ κατανόθςθ τθσ πρακτικισ και τθσ κεωρθτικισ διάςταςθσ τθσ 
δθμιουργικισ διαδικαςίασ με ψθφιακά μζςα.  
 

Γιατί ςπουδζσ ςτισ Ψθφιακζσ Τζχνεσ και τον Κινθματογράφο  
 
Το Τμιμα Ψθφιακϊν Τεχνϊν και Κινθματογράφου ενεργοποιείται ςτο πεδίο που 
προκφπτει από τθ ςφγκλιςθ τθσ Τζχνθσ, τθσ Τεχνολογίασ και τθσ Επικοινωνίασ 
ςτο πλαίςιο τθσ ψθφιακισ εποχισ. Είναι ζνα από τα πρϊτα Ρανεπιςτθμιακά 
Τμιματα ςτθν Ελλάδα που κεραπεφει αυτοτελϊσ τον ςυγκεκριμζνο τομζα και 
αξιοποιεί τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ αιχμισ ωσ δθμιουργικά μζςα. Αλλωςτε ςτον 
21ο αιϊνα, θ κινθματογραφικι παραγωγι ςυντελείται ςε μεγάλο βακμό με 
αμιγϊσ ψθφιακά μζςα και διανζμεται μζςω ψθφιακϊν τθλεπικοινωνιακϊν 
δικτφων. Ραράλλθλα, οι ψθφιακζσ τζχνεσ βαςίηονται εν μζρει ςτθν τζχνθ του 
κινθματογράφου και τισ οπτικοακουςτικζσ τζχνεσ και αλλθλοςυμπλθρϊνονται, 
χωρίσ όμωσ να ταυτίηονται απόλυτα με αυτζσ.  
 

Λίγα λόγια για το Ρρόγραμμα Σπουδϊν 
 
Το πρόγραμμα Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν του Tμιματοσ Ψθφιακϊν Τεχνϊν και 
Κινθματογράφου ςτθρίηεται ςε δφο βαςικοφσ πυλϊνεσ, τισ ψθφιακζσ τζχνεσ και 
τον κινθματογράφο. Διδάςκεται θ καλλιτεχνικι δθμιουργία που αξιοποιεί 
τεχνολογίεσ υπερμζςου, ψθφιακοφ video, εικονικισ, επαυξθμζνθσ και μικτισ 
πραγματικότθτασ, ψθφιακϊν παιχνιδιϊν, διάχυτθσ υπολογιςτικισ, κινθτισ 
επικοινωνίασ και γεωεντοπιςμοφ, ψθφιακοφ ιχου, διαδικτφου και μζςων 
κοινωνικισ δικτφωςθσ. Επίςθσ, διδάςκονται: διεφκυνςθ φωτογραφίασ, ςενάριο, 
ςκθνοκεςία και παραγωγι ςτον κινθματογράφο και τισ οπτικοακουςτικζσ τζχνεσ, 
2D και 3Danimation και θχθτικόσ ςχεδιαςμόσ.  
 
Ραράλλθλα προςφζρονται βαςικά μακιματα υποβάκρου: ιςτορίασ τθσ τζχνθσ 
και του κινθματογράφου, φιλοςοφίασ, αιςκθτικισ, ςφνκεςθσ (οπτικισ, 
πλαςτικισ, θχθτικισ, οπτικοακουςτικισ) και αμιγϊσ τεχνολογικά μακιματα 
πλθροφορικισ με ςτόχο τθν υλοποίθςθ ςε επίπεδο υλικοφ και λογιςμικοφ. Τα 
παραπάνω αντικείμενα αλλθλεπιδροφν με το κεντρικό πυρινα εργαςτθριακϊν 

http://www.dcarts.uoa.gr/
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μακθμάτων καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ που διατρζχουν όλθ τθ δομι του 
προγράμματοσ.  
 
Στόχοσ των ςπουδϊν ςτο Τμιμα είναι οι απόφοιτοί/ζσ του να γίνουν δθμιουργοί 
ψθφιακϊν εικαςτικϊν και οπτικοακουςτικϊν ζργων και περιεχομζνου. Για το 
ςκοπό αυτό, το 50% των μακθμάτων του προγράμματοσ ςπουδϊν ζχουν 
εργαςτθριακό χαρακτιρα και διεξάγονται ςε κατάλλθλα εξοπλιςμζνουσ και 
διαμορφωμζνουσ χϊρουσ. 
 

Ροιεσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ διανοίγονται 
 
Το Τμιμα Ψθφιακϊν Τεχνϊν και Κινθματογράφου εκπαιδεφει τουσ 
φοιτθτζσ/τριζσ του ςτθ ςφγχρονθ ψθφιακι καλλιτεχνικι δθμιουργία, με ςτόχο 
να δραςτθριοποιθκοφν επαγγελματικά ωσ δθμιουργοί ψθφιακϊν καλλιτεχνικϊν 
και κινθματογραφικϊν ζργων και αλλθλεπιδραςτικϊν μορφϊν αφιγθςθσ με 
ζμφαςθ ςτον οπτικοακουςτικό καλλιτεχνικό λόγο. Οι απόφοιτοι του Τμιματοσ 
ζχουν επίςθσ τθ δυνατότθτα ςταδιοδρομίασ ςτο χϊρο τθσ Ρλθροφορικισ και των 
Ψθφιακϊν Μζςων, ςτθ δθμιουργία ψθφιακϊν ςυςτθμάτων, ςχεδιαςμοφ και 
υλοποίθςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου και ψθφιακϊν προϊόντων πολιτιςμοφ, 
κακϊσ και ςτουσ τομείσ των δθμιουργικϊν βιομθχανιϊν και τθσ διαφιμιςθσ.  
 
Στοιχεία επικοινωνίασ: 
Κακθγθτισ Δθμιτρθσ Χαρίτοσ, Ρρόεδροσ Τμιματοσ, dcharito@media.uoa.gr 
ΓραμματείαTμιματοσ: 22280-99523 και 99634, secr@dcarts.uoa.gr 
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