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Αγαπητοί Φοιτητές, Αγαπητές Φοιτήτριες,

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου συνεχίζει σταθερά την ανοδική του 
πορεία ώστε να καταστεί ένα δηµόσιο πανεπιστήµιο υψηλών προδιαγραφών 
όχι µόνο ανάµεσα στην τοπική κοινωνία, αλλά ανάµεσα και στη διεθνή 
πανεπιστηµιακή κοινότητα.  Βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιµήσεις των 
υποψηφίων και εκτιµάται από την κοινωνία ως ένα Πανεπιστήµιο που 
παρέχει σπουδές υψηλού επιπέδου.  Φιλοδοξία και στόχος του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι να τιµήσει την εµπιστοσύνη των φοιτητών του, 
της κοινωνίας και της ακαδηµαϊκής κοινότητας, δηµιουργώντας συνθήκες 
επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής αριστείας σε όλα τα επίπεδα.

Αισθανόµαστε προνοµιούχοι γιατί συνεισφέρουµε ποικιλοτρόπως σ’ αυτή 
την πορεία και πιστεύουµε ότι και η δική σας συµβολή θα είναι καθοριστική. 
Σας καλώ, να δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό, την καλή πίστη και την καλή 
σας θέληση, ώστε στα χρόνια που έρχονται να γίνετε επιστήµονες πρώτης 
γραµµής στον κλάδο που επιλέξατε. Η επιτυχία του καθενός από σας στις 
σπουδές του θα συµβάλει και στην επιτυχία του Πανεπιστηµίου ως ιδρύµατος 
που δηµιουργήθηκε για να κάνει την Κύπρο πιο ισχυρή και πιο πλούσια 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση καθιστώντας την γνωστότερη και σεβαστή 
ανά το παγκόσµιο.  Το Πανεπιστήµιο θα δώσει όλες του τις δυνάµεις για να 
διασφαλίσει ότι οι σπουδές σας θα έχουν συνεχώς υψηλή ποιότητα και κύρος.  
Θα δώσουµε, επίσης, όλες µας τις δυνάµεις για να διασφαλίσουµε ότι η ζωή σας 
στη νέα αυτή ακαδηµαϊκή κοινότητα θα είναι δηµιουργική και ευχάριστη τόσο 
µέσα όσο και έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, ώστε να 
µορφωθείτε ως ολοκληρωµένοι και ενεργοί πολίτες.

Ο Οδηγός Σπουδών που κρατάτε στα χέρια σας, παρουσιάζει το πρόγραµµα 
σπουδών του κάθε Τµήµατος.  Το πρόγραµµα αυτό διαµορφώθηκε από 
διακεκριµένους επιστήµονες που κλήθηκαν από τα καλύτερα Πανεπιστήµια 
της Ευρώπης και της Αµερικής, υπό την εποπτεία της Προσωρινής ∆ιοικούσας 
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Επιτροπής.  Συνέβαλαν, επίσης, τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού που 
έχουν εκλεγεί στο κάθε Τµήµα.  Έτσι, όλα τα προγράµµατα συνδυάζουν τη 
σοφία και την πείρα της παράδοσης που έχει η επιστήµη του κάθε Τµήµατος 
µαζί µε την καινοτοµία και την πρωτοτυπία που προσφέρει η δυνατότητα 
του εξαρχής σχεδιασµού για ένα νέο Πανεπιστήµιο.  Πιστεύουµε, συνεπώς, 
ότι τα προγράµµατα σπουδών θα σας δώσουν τρόπους και µεθόδους σκέψης 
και δράσης, γνώσεις και δεξιότητες που, µαζί µε τη δική σας δηµιουργική 
προσπάθεια, θα διασφαλίσουν το µέλλον σας στο χώρο της επιστήµης και 
της εργασίας στην Κύπρο, αλλά και οπουδήποτε στον κόσµο.  Βέβαια, 
καθώς θα συσσωρεύεται πείρα και θα έρχεται νέο ακαδηµαϊκό προσωπικό, 
τα προγράµµατα σπουδών θα διευρύνονται και θα εµπλουτίζονται.  Στη 
διαδικασία αυτή θα συµµετέχετε και εσείς ενεργά.

Είναι πολύ σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ήρθατε σε ένα Πανεπιστήµιο που θα 
αναπτυχθεί, κατά το µεγαλύτερο µέρος του, στο ιστορικό κέντρο της Λεµεσού.  
Η επιλογή αυτή σκοπό έχει να καταστήσει τη Λεµεσό µια πανεπιστηµιακή 
πόλη.  Και ο δικός σας ρόλος θα είναι πολύ σηµαντικός στη διαδικασία αυτή.  
Η δραστηριότητά σας µέσα στην πόλη, η εµπλοκή σας στα κοινά, οι συζητήσεις 
σας, η διασκέδασή σας, µε το χρόνο, θα σφραγίζουν και θα µεταµορφώνουν το 
ιστορικό κέντρο της πόλης.  Είµαι βέβαιος ότι θα διαχειριστείτε και θα βιώσετε 
την ευθύνη σας προς την πόλη µε σύνεση, αλλά και µε το δυναµισµό της 
ηλικίας σας, µε τη σοβαρότητα αλλά και την πρωτοτυπία που αναµένεται από 
τον υπό διαµόρφωση επιστήµονα-ενεργό πολίτη της Κύπρου και της Ευρώπης 
του 21ου αιώνα.  Είναι, όµως, σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ένα µεγάλο τµήµα 
του Πανεπιστηµίου, η Σχολή Επιστηµών Υγείας, λειτουργεί στη Λευκωσία, 
στο Σιακόλειο Κέντρο Υγείας, που βρίσκεται στο χώρο του νέου Γενικού 
Νοσοκοµείου Λευκωσίας.  Η χωροθέτηση του Τµήµατος Νοσηλευτικής στο 
χώρο αυτό παρέχει στους φοιτητές του τη δυνατότητα να βρίσκονται συνεχώς 
στο πιο σύγχρονο περιβάλλον άσκησης της ιατρικής και της νοσηλευτικής στην 
Κύπρο.



Παράλληλα µε όλα αυτά, το Πανεπιστήµιο αναπτύσσει τις διεθνείς 
διασυνδέσεις του µε προγράµµατα στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας 
υπογράφοντας σηµαντικές συµφωνίες µε αρκετά πανεπιστήµια του εξωτερικού. 
Έτσι, αυτό το διάστηµα το Πανεπιστήµιο διαπραγµατεύεται µε γνωστά 
πανεπιστήµια της Ευρώπης προγράµµατα ανταλλαγών για προπτυχιακούς 
φοιτητές, ενώ την ίδια στιγµή προετοιµάζει µεταπτυχιακά προγράµµατα σε 
επίπεδο Μaster σε περιοχές αιχµής που θα είναι διαθέσιµα όχι µόνο στους 
ντόπιους φοιτητές, αλλά και σε φοιτητές από την Ευρώπη και άλλα µέρη του 
κόσµου.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού 
άπτονται σηµαντικών και κρίσιµων ζητηµάτων που αφορούν τον κόσµο 
σήµερα αποσπώντας έτσι το ενδιαφέρον της διεθνούς ακαδηµαϊκής κοινότητας, 
εστιάζοντάς το και στο Πανεπιστήµιό µας. Αυτή την περίοδο λαµβάνουν 
χώρα αρκετά διεθνή ερευνητικά προγράµµατα στα οποία παίρνουµε µέρος 
ως Πανεπιστήµιο, των οποίων τόσο η στοχοθεσία όσο και η κατεύθυνση 
αναπτύσσεται καθηµερινά.

Εύχοµαι καλή επιτυχία στις σπουδές σας.  Εύχοµαι να ζήσετε την εµπειρία 
των σπουδών σας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου κατά τρόπο που θα 
σφραγίσει θετικά όλη την υπόλοιπη ζωή σας.

Καθηγητής Αντώνης Κωνσταντινίδης 
Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
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Γενικές Πληροφορίες

Έδρα του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου 
είναι η Λεµεσός, όπου λειτουργούν οι τέσ-
σερις από τις πέντε πρώτες Σχολές του.  Η 
Σχολή Επιστηµών Υγείας, που περιλαµβά-
νει το Τµήµα Νοσηλευτικής, λειτουργεί στη 
Λευκωσία.

Όραµα και Αποστολή

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου 
φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο 
πρωτοποριακό Πανεπιστήµιο ικανό να προ-
σφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επι-
πέδου σε κλάδους αιχµής που σήµερα έχουν 
µεγάλη οικονοµική, τεχνική και επιστηµο-
νική απόδοση.  

Με τον προσανατολισµό του προς την 
εφαρµοσµένη έρευνα, φιλοδοξεί να κατα-
στεί σηµαντικός αρωγός της πολιτείας και 
της κοινωνίας µας στην αντιµετώπιση προ-
βληµάτων που την απασχολούν σε όλους 
τους τοµείς της επιστήµης, της τεχνολογίας 
και της γνώσης που υπηρετούνται σε αυτό.  
Με τη λειτουργία του συµπληρώνει κενά 
που ακόµη υπάρχουν στο τοπίο της τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, αφού 
προσφέρει κλάδους σπουδών, σε προπτυ-
χιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, που δεν 
προσφέρονται ούτε από το Πανεπιστήµιο 
Κύπρου ούτε από άλλα ιδρύµατα τριτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης. 

Βασικοί Στόχοι

Ο σχεδιασµός όλων των Τµηµάτων κατευ-
θύνεται από τέσσερις βασικούς στόχους: 

• Υψηλή επιστηµονική, τεχνική και επαγ-
γελµατική επάρκεια στην εκπαίδευση των 
φοιτητών του.

• Υψηλής ποιότητας έρευνα που θα είναι 
ικανή να υπερβαίνει γόνιµα τα παραδοσι-
ακά σύνορα ανάµεσα στη βασική και την 
εφαρµοσµένη έρευνα, προκειµένου να προ-
σφέρει λύσεις σε σηµαντικά προβλήµατα 
της κοινωνίας και της οικονοµίας και να 
επιτρέπει στην Κύπρο να παραµένει σηµα-
ντικός εταίρος στον σύγχρονο, ευρωπαϊκό, 
κυρίως, καταµερισµό των πόρων που διατί-
θενται για την έρευνα.

• ∆ιεπιστηµονικός προσανατολισµός τόσο 
στη συγκρότηση των προγραµµάτων σπου-
δών όσο και στη στελέχωση των Τµηµάτων, 
προκειµένου το Πανεπιστήµιο να εισέλθει 
εξαρχής και να παραµείνει στην πρωτοπο-
ρία των επιστηµονικών, των εκπαιδευτικών 
και των κοινωνικών εξελίξεων στον τόπο 
και διεθνώς.

• Συνεργασία µε την τοπική βιοµηχανία και 
οικονοµία ώστε να συµβάλει στην προσπά-
θεια καινοτοµίας και συνεχούς βελτίωσης 
των προϊόντων και των παρεχόµενων υπη-
ρεσιών.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο 

Κύπρου ιδρύθηκε µε Νόµο 

το ∆εκέµβρη του 2003 και 

δέχθηκε τους πρώτους 

φοιτητές του το Σεπτέµβρη 

του 2007.  Είναι ένα νέο, 

δηµόσιο και αυτόνοµο 

Πανεπιστήµιο, ισότιµο µε το 

Πανεπιστήµιο Κύπρου και 

µε αντίστοιχες αρχές ως προς 

τον ακαδηµαϊκό χαρακτήρα, 

το νοµικό καθεστώς, την 

οργανωτική και διοικητική 

δοµή, τα υψηλά επίπεδα στην 

επιλογή προσωπικού, και τις 

σχέσεις του µε την πολιτεία.
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Σχολές και Τµήµατα

Στο ΤΕΠΑΚ έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν 
πέντε Σχολές, που περιλαµβάνουν συνολι-
κά δέκα (10) Τµήµατα:  

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών και 
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος

-  Τµήµα Γεωπονικών 
Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας 
και Επιστήµης Τροφίµων

-  Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Περιβάλλοντος (νέο)

Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας
-  Τµήµα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων 

και Τουρισµού
-  Τµήµα Εµπορίου, Χρηµατοοικονοµικών 

και Ναυτιλίας (νέο)
Σχολή Επιστηµών Υγείας
- Τµήµα Νοσηλευτικής
Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών 
και Επικοινωνίας
-  Τµήµα Επικοινωνίας και 

Σπουδών ∆ιαδικτύου
-  Τµήµα Πολυµέσων και 

Γραφικών Τεχνών
Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας
-  Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Τεχνολογιών Πληροφορικής
-  Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και 

Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών
-  Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Διοίκηση

Ως Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο διοικείται από 
το Συµβούλιο, το οποίο έχει την ευθύνη για 
τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικη-
τικών και οικονοµικών υποθέσεων και της 
περιουσίας του,  και τη Σύγκλητο, η οποία 
αποτελεί το ανώτατο ακαδηµαϊκό όργανο.  
Οι Σχολές και τα Τµήµατα διοικούνται από 
Συµβούλια, µε επικεφαλής τον Κοσµήτορα 
της Σχολής και τον Πρόεδρο του Τµήµατος 
αντίστοιχα.

Μέχρι την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου 
και τη σύσταση του πρώτου Συµβουλίου του 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου, η  ενδεκαµε-
λής Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή, που 
διορίστηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο το 
2004, έχει όλες τις αρµοδιότητες και εκτελεί 
όλα τα καθήκοντα του Συµβουλίου και της 
Συγκλήτου.  Μέχρι την εκλογή του πρώ-
του Πρύτανη, ο Πρόεδρος της Προσωρινής 
∆ιοικούσας Επιτροπής, Καθηγητής Αντώνης 
Κωνσταντινίδης, έχει όλες τις αρµοδιό-
τητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του 
Πρύτανη.

Διοικητικές Υπηρεσίες

Η λειτουργία του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου υποστηρίζεται από τις ακό-
λουθες υπηρεσίες:

• Βιβλιοθήκης
• ∆ιαχείρισης Περιουσίας
•  Έρευνας, ∆ιεθνούς Συνεργασίας 

και ∆ηµόσιων Σχέσεων
•  Οικονοµικών και 

Ανθρώπινου ∆υναµικού
• Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας
•  Συστηµάτων Πληροφορικής 

και Τεχνολογίας
Οι ∆ιοικητικές Υπηρεσίες αποτελούν το 
εκτελεστικό όργανο για τη διασφάλιση της 
αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής και την 
υλοποίηση των αποφάσεων του Συµβουλίου 
και της Συγκλήτου (τώρα της Προσωρινής 
∆ιοικούσας Επιτροπής).  Των Υπηρεσιών 
προΐσταται ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης και 
Οικονοµικών, ∆ρ. Ανδρέας Μαλλούππας, 
που έχει τη γενική ευθύνη υλοποίησης των 
αναπτυξιακών σχεδίων, καθώς και της ορ-
γάνωσης, του συντονισµού και του ελέγχου 
των διοικητικών υπηρεσιών κατά τρόπο 
αποτελεσµατικό και σύµφωνα µε το καθο-
ρισµένο θεσµικό πλαίσιο.

Χωροθέτηση

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο, µε εξαίρεση 
τη Σχολή Επιστηµών Υγείας που λειτουργεί 

11
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στη Λευκωσία (στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό 
Κέντρο Υγείας, δίπλα στο Νέο Γενικό 
Νοσοκοµείο), έχει σχεδιαστεί για να ανα-
πτυχθεί σε τρεις φάσεις στο κέντρο της πό-
λης της Λεµεσού.  Στην α’ φάση και για την 
πρώτη περίοδο λειτουργίας (2007-2013), θα 
χρησιµοποιηθούν υφιστάµενα ιστορικά δη-
µόσια κτήρια που αποκαθίστανται (παλαιό 
Ταχυδροµείο, παλαιά ∆ικαστήρια, παλαιό 
Κτηµατολόγιο), και άλλα ιδιωτικά κτήρια, 
που έχουν ενοικιαστεί στην περιοχή γύρω 
από το ∆ηµαρχείο Λεµεσού και την ευρύ-
τερη περιοχή του κέντρου.  Περαιτέρω, 
βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την 
απαλλοτρίωση αριθµού κτηρίων στην ίδια 
περιοχή.  Στη β’ και γ’ φάση  (2013-2017) 
σχεδιάζεται η ανάπτυξη της καινούργιας 
πανεπιστηµιούπολης στο χώρο που σήµερα 
καταλαµβάνουν το παλαιό Νοσοκοµείο, η 
Α’ Τεχνική Σχολή, η Γ’ Αστική Σχολή και η 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση, και ο οποίος έχει 
παραχωρηθεί στο Πανεπιστήµιο.  Ως εκ 
τούτου, το Πανεπιστήµιο θα αναπτυχθεί 
στην περιοχή που περιλαµβάνεται ανάµεσα 
στο παλαιό Νοσοκοµείο και το ∆ηµαρχείο 
Λεµεσού. 

Ο σχεδιασµός λαµβάνει υπόψη ότι µέχρι το 
2020 ο αριθµός των φοιτητών θα ανέλθει 
σταδιακά στους 7000-8000, µε 5-7 Σχολές 
και 21-28 Τµήµατα.  Η όλη ανάπτυξη γί-
νεται στη βάση Γενικού Σχεδίου (master 
plan) και καλύπτει όλες τις ανάγκες του 
Πανεπιστηµίου.

Το Ακαδηµαϊκό Προσωπικό

Το ακαδηµαϊκό προσωπικό προτείνεται από 
εκλεκτορικά σώµατα τα οποία αποτελού-
νται από Κύπριους και ξένους διακεκριµέ-
νους ακαδηµαϊκούς. Οι διαδικασίες εκλογής 

ακαδηµαϊκών είναι συνεχείς.  Τα ελάχιστα 
προσόντα για το εκλεγµένο ακαδηµαϊκό 
προσωπικό είναι το διδακτορικό δίπλωµα 
και η ικανότητα πανεπιστηµιακής διδα-
σκαλίας και έρευνας. Το Πανεπιστήµιο έχει 
εγκεκριµένες 70 θέσεις εκλεγµένου ακαδη-
µαϊκού προσωπικού για το 2008.

Το ακαδηµαϊκό προσωπικό που έχει ήδη 
εκλεγεί διαθέτει υψηλές ακαδηµαϊκές δια-
κρίσεις και διδακτική εµπειρία σε πανεπιστή-
µια  και ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
της Κύπρου και του εξωτερικού.  

Στο ακαδηµαϊκό προσωπικό περιλαµβάνε-
ται διδακτικό προσωπικό από το Ανώτερο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο (ΑΤΙ), το Ανώτερο 
Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) 
και τη Νοσηλευτική Σχολή, που έχει εντα-
χθεί στο Πανεπιστήµιο µε ειδική διαδικασία 
(χωρίς διαδικασία κρίσης/εκλογής).  

Παράλληλα, οι διδακτικές ανάγκες του 
Πανεπιστηµίου καλύπτονται και από 
Επισκέπτες Καθηγητές, από Ειδικούς 
Επιστήµονες και Ειδικό Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό.  

Σύµφωνα µε τους Κανόνες του 
Πανεπιστηµίου, αυτοδύναµη διδασκαλία 
µαθήµατος ανατίθεται στο προσωπικό που 
διαθέτει διδακτορικό δίπλωµα.

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ
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Σ Π ΟΥΔ Ε Σ

Διαδικασίες Εισδοχής Προπτυχιακών Φοιτητών

Κατανοµή Θέσεων Εισακτέων

Η κατανοµή των θέσεων εισακτέων γίνεται 
µε βάση τις διαδικασίες και τα κριτήρια που 
προνοεί ο περί διεξαγωγής των Παγκύπριων 
Εξετάσεων νόµος.  Βασικό κριτήριο εί-
ναι τα αποτελέσµατα των Παγκύπριων 
Εξετάσεων, που οργανώνει κάθε χρόνο 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.  
Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του (2007-
2008) το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο δέ-
χθηκε στα οκτώ προγράµµατα σπουδών 
400 περίπου προπτυχιακούς φοιτητές (170 
στο Τµήµα Νοσηλευτικής και από πε-
ρίπου 30 στα υπόλοιπα επτά Τµήµατα). 
Από το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 λει-
τουργούν δύο νέα Τµήµατα (Εµπορίου, 
Χρηµατοοικονοµικών και Ναυτιλίας, 
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος). 

Συµµετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις

Οι αιτήσεις συµµετοχής στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις και οι δηλώσεις προτίµησης 
προγραµµάτων σπουδών υποβάλλονται 
το Μάρτη του προηγούµενου ακαδηµαϊ-
κού έτους.  Για περισσότερες πληροφορί-
ες: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, 
∆ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (www.moec.gov.cy/daae).

Δικαίωµα Διεκδίκησης και Κράτησης 
Θέσης

∆ικαίωµα διεκδίκησης θέσης έχουν οι υπο-
ψήφιοι που παρακάθονται στα µαθήµα-
τα που απαιτούνται από το κάθε Τµήµα, 
σύµφωνα µε τις καθορισµένες προϋπο-

θέσεις πρόσβασης που περιλαµβάνονται 
στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων.  Για 
τους άρρενες που εξασφαλίζουν θέση στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου και 
δεν µπορούν να φοιτήσουν λόγω κατάταξής 
τους στην Εθνική Φρουρά, η θέση κρατεί-
ται για να φοιτήσουν κατά το ακαδηµαϊκό 
έτος που αρχίζει µετά την απόλυσή τους από 
την Εθνική Φρουρά.  Όσοι εξασφαλίζουν 
θέση, περιλαµβανοµένων των στρατευ-
σίµων, οφείλουν σε ηµεροµηνία που ανα-
κοινώνεται µαζί µε τα αποτελέσµατα των 
Παγκύπριων Εξετάσεων να υποβάλουν το 
Έντυπο Αποδοχής της Θέσης.  Υποψήφιος ο 
οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν καταθέσει 
το έντυπο, θεωρείται πως δεν αποδέχεται 
την προσφορά της θέσης.  

Εγγραφές

Η ουσιαστική κατοχύρωση της θέσης γίνε-
ται µε την εγγραφή σε µαθήµατα και µε την 
ενεργό φοίτηση.  Φοιτητής που, ενώ αποδέ-
χθηκε τη θέση που του προσφέρθηκε, δεν 
εγγράφεται σε µαθήµατα ή στο τέλος του 
α΄ εξαµήνου δεν εξασφαλίζει οποιαδήποτε 
βαθµολογία, διαγράφεται από το Μητρώο 
Φοιτητών. 

Υπεράριθµες Θέσεις για Υποψήφιους που 
ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες»

Περιορισµένος αριθµός θέσεων, ως υπε-
ράριθµες, κατανέµεται σε υποψηφίους που 
ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες», όπως:

α) Κύπριοι υποψήφιοι από οικογένειες µε 
ειδικές περιστάσεις (µέχρι 4%): παιδιά ανα-

πήρων πολέµου, παιδιά αγνοουµένων, παι-
διά εγκλωβισµένων, παιδιά πεσόντων στους 
αγώνες υπέρ της δηµοκρατίας και της ελευ-
θερίας της Κύπρου, παιδιά δολοφονηθέ-
ντων από τις Τουρκικές κατοχικές δυνάµεις 
κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής το 
1974 και εντεύθεν, υποψήφιοι των οποίων οι 
οικογένειες παίρνουν µηνιαίο δηµόσιο βοή-
θηµα από το Γραφείο Ευηµερίας (λόγω υγεί-
ας ή δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης), 
υποψήφιοι των οποίων ο ένας ή και οι δύο 
γονείς έχουν σοβαρό πρόβληµα υγείας (σω-
µατικό/ψυχολογικό), υποψήφιοι που έχουν 
σοβαρά οικονοµικά οικογενειακά προβλή-
µατα που πιστοποιούνται και από άλλους 
αρµόδιους πέρα από το Γραφείο Ευηµερίας.

β) Κύπριοι υποψήφιοι µε ειδικές ανάγκες 
(µέχρι 5%): τετραπληγικοί, παραπληγικοί, 
θαλασσαιµικοί, τυφλοί, κωφοί, διαβητικοί, 
καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς, ανάπηροι 
πολέµου, υποψήφιοι µε σοβαρό ψυχιατρικό 
ή ψυχολογικό πρόβληµα ή σύνδροµο (π.χ. 
ανορεξία, κλινική κατάθλιψη, δυσλεξία), 
υποψήφιοι µε άλλες σοβαρές παθήσεις που 
πιστοποιoύνται από το Ιατρικό Συµβούλιο 
του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου, ορφανοί 
και από τους δύο γονείς, ορφανοί από ένα 
γονιό και µε άλλο σοβαρό πρόβληµα (υγεί-
ας, κοινωνικό, οικονοµικό), υποψήφιοι τους 
οποίους έχουν εγκαταλείψει ο ένας ή και οι 
δύο γονείς, υποψήφιοι που επηρεάστηκαν 
δυσµενώς από σοβαρό περιστατικό κατά 
την εξεταστική περίοδο (π.χ. ασθένεια, θά-
νατος), υποψήφιοι που παίρνουν οικονοµι-
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κό βοήθηµα από το Γραφείο Ευηµερίας.

γ) Κύπριοι υποψήφιοι άλλων ειδικών 
κατηγοριών (µέχρι 3%): υποψήφιοι που 
προέρχονται από την Τουρκοκυπριακή κοι-
νότητα και τις θρησκευτικές οµάδες των 
Αρµενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων, υπο-
ψήφιοι οι οποίοι έχουν συµπληρώσει το 40ό 
έτος της ηλικίας τους την 1η Σεπτεµβρίου 
του έτους εισδοχής, υποψήφιοι µε κορυφαί-
ες διακρίσεις στον αθλητισµό και στις τέχνες 
(o καθορισµός των κριτηρίων θα γίνεται σε 
συνεργασία µε τον ΚΟΑ και το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού), υποψήφιοι οι 
οποίοι είναι γονείς ανηλίκου, υποψήφιοι 
οι οποίοι έχουν φοιτήσει τουλάχιστον στις 
τρεις τελευταίες τάξεις (Λυκειακός Κύκλος) 
στο Γυµνάσιο Ριζοκαρπάσου.

δ) Απόφοιτοι δηµοσίων Τεχνικών Σχολών 
(µέχρι 10%) και απόφοιτοι δηµοσίων 
Εσπερινών Γυµνασίων και Εσπερινών 
Τεχνικών Σχολών (µέχρι 3%).

Σηµ.:  Βασικότερη προϋπόθεση για τη δι-
εκδίκηση θέσης σε µια από τις πιο πάνω 
ειδικές κατηγορίες είναι η συµµετοχή στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις και η κάλυψη των 
προϋποθέσεων πρόσβασης.

Κατανοµή Θέσεων εκτός της 
Διαδικασίας των Παγκύπριων 
Εξετάσεων

α) Κύπριοι υπήκοοι (µέχρι 3%)

Με κριτήριο τα αποτελέσµατα εξετάσε-
ων GCE ή άλλων ισοδύναµων εξετάσεων 
ή ειδικών εξετάσεων που οργανώνει το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου:

•  Κύπριοι (και αλλοδαποί) που έχουν απο-
λυτήριο λυκειακού κύκλου ιδιωτικού σχο-
λείου Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου 
«παροµοίου τύπου» ή της Αγγλικής Σχολής 
Λευκωσίας.

•  Κύπριοι µόνιµοι κάτοικοι του εξωτερικού ή 
παιδιά λειτουργών εξωτερικής υπηρεσίας 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

•  Τουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχο-
λής Μέσης Εκπαίδευσης.

β) Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών 
µελών της Ε.Ε. και ξένοι υπήκοοι (µέχρι 
15%)

•  Με κριτήριο τον «γενικό βαθµό πρό-
σβασης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, 
απόφοιτοι σχολείων µέσης εκπαίδευ-
σης της Ελλάδας, περιλαµβανοµένων 
και των Κυπρίων που διαµένουν µόνιµα 
στην Ελλάδα.

•  Με κριτήριο τη µέση γενική βαθµολο-
γία του απολυτηρίου τους και τα απο-
τελέσµατα εξετάσεων GCE ή άλλων 
ισοδύναµων εξετάσεων ή ειδικών εξε-
τάσεων που οργανώνει το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήµιο Κύπρου, απόφοιτοι σχο-
λείων µέσης εκπαίδευσης κρατών µελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην Κύπρου 
και Ελλάδας) και τρίτων κρατών (εκτός 
Ε.Ε.).

Κενές Θέσεις

Οι θέσεις που κενώνονται µετά την ολοκλή-
ρωση των διαδικασιών κατανοµής που προ-
βλέπει ο νόµος των Παγκύπριων Εξετάσεων 
και πριν την έναρξη των µαθηµάτων, προ-
σφέρονται σε άλλους υποψήφιους που:

•  Έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις (πριν την έναρξη των 
µαθηµάτων) και µπορούν να φοιτήσουν 
άµεσα.

•  Έχουν παρακαθίσει σε Παγκύπριες 
Εξετάσεις (του 2006 και µετέπειτα) και 
έχουν εξεταστεί σε µαθήµατα που συ-
νάδουν µε τις προϋποθέσεις πρόσβα-
σης για τα προγράµµατα σπουδών του 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου 
στα οποία επιθυµούν να εισαχθούν 
(όπως αυτές καθορίζονται στον Οδηγό 
Παγκύπριων Εξετάσεων του έτους που 
επιθυµούν να φοιτήσουν).

•  Έχουν συνολική βαθµολογία (προσαρ-
µοσµένη σε εικοσάβαθµη κλίµακα) 

τουλάχιστον 50% της µέγιστης βαθµο-
λογίας και όχι χαµηλότερη από το 90% 
της βαθµολογίας που πήρε ο/η τελευ-
ταίος/α υποψήφιος/α που εξασφάλι-
σε θέση στο πρόγραµµα σπουδών του 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου 
στο οποίο επιθυµούν να εισαχθούν.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν 
αίτηση σε ειδικό έντυπο, µαζί µε τα ανα-
γκαία δικαιολογητικά, σύµφωνα µε αναλυ-
τικές οδηγίες που ανακοινώνει η Υπηρεσία 
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας του 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου.

Κενές θέσεις που αποµένουν ή δηµιουρ-
γούνται µετά την εγγραφή των φοιτητών 
σε µαθήµατα, συµπληρώνονται µε βάση τη 
διαδικασία µετεγγραφών, η οποία ενεργο-
ποιείται κάθε Μάρτιο του προηγούµενου 
ακαδηµαϊκού έτους.
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ΣΠΟΥΔΕΣ

Σύστηµα Προπτυχιακών Σπουδών

Το ακαδηµαϊκό έτος αποτελείται από δύο 
εξάµηνα και ο αναµενόµενος χρόνος συ-
µπλήρωσης του κύκλου σπουδών είναι 
οκτώ εξάµηνα.  Σε ειδικές περιπτώσεις η δι-
άρκεια σπουδών µπορεί να παραταθεί µέχρι 
και σε δώδεκα εξάµηνα.  Τα Προγράµµατα 
Σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου 
βασίζονται στο σύστηµα των Ευρωπαϊκών 
Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ), γνωστών 
ως ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System). Ένα ECTS αντιπρο-
σωπεύει 25-30 ώρες εργασίας του διδασκό-
µενου.  Το σύνολο του φόρτου εργασίας του 
διδασκόµενου για ένα προπτυχιακό πρό-
γραµµα (τετραετές) είναι 6000-7200 ώρες. 
Η φοίτηση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο 
είναι υποχρεωτική και συνεχής.  

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η συ-
µπλήρωση τουλάχιστον 240 ECTS, όπως 
ορίζεται στο σχετικό Αναλυτικό Πρόγραµµα 
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Σπουδές και Φοιτητική Ζωή

Σπουδών.  Ένα προπτυχιακό πρόγραµµα 
σπουδών µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι πέ-
ντε µαθήµατα ελεύθερης επιλογής, εκτός 
της κύριας ειδικότητας του φοιτητή, από 
διαφορετικές Σχολές. 

Οι επίσηµες γλώσσες διδασκαλίας του 
Πανεπιστηµίου είναι η Ελληνική και η 
Τουρκική (οι γλώσσες του Συντάγµατος της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας).

Το σύστηµα σπουδών καθορίζεται αναλυ-
τικά µε Κανόνες, που είναι διαθέσιµοι στην 
ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου 
(www.cut.ac.cy/studies). 

Ξένες Γλώσσες

Ένα προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών πε-
ριλαµβάνει δύο έως τρία µαθήµατα για την 
εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας, τα οποία 
αποτιµώνται µε ECTS. Η επίδοση του φοι-
τητή στα µαθήµατα της ξένης γλώσσας κα-
ταγράφεται στο ατοµικό αναλυτικό δελτίο 
βαθµολογίας και συνυπολογίζεται στο γε-
νικό βαθµό.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για προπτυχιακές σπουδές 
ανέρχονται σε €1.700 ανά εξάµηνο για 
τους Κύπριους φοιτητές και τους φοιτη-
τές που είναι υπήκοοι κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταβάλλονται 
από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  Τα δίδα-
κτρα για τους φοιτητές που προέρχονται 
από χώρες µη µέλη της Ε.Ε. είναι €3.400 ανά 
εξάµηνο.    

Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Όλες οι θέσεις για µεταπτυχιακές σπουδές, 
επιπέδου µάστερ και διδακτορικού, προ-
κηρύσσονται δηµόσια.  Το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήµιο έχει ήδη δεχθεί φοιτητές 
για µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού 
επιπέδου και προετοιµάζει προγράµµατα 
επιπέδου µάστερ σε όλα τα Τµήµατα, τα 
οποία υπολογίζεται να αρχίσουν από το 
ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010.  Οι µεταπτυχι-
ακές σπουδές ρυθµίζονται µε τους Κανόνες 
Μεταπτυχιακής Φοίτησης
(www.cut.ac.cy/studies).

Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος

Για κάθε φοιτητή ορίζεται ακαδηµαϊκός 
σύµβουλος, που συµβουλεύει το φοιτητή 
για το πρόγραµµα σπουδών του.
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Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι φοιτητές µπορούν να απευθύνονται 
στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριµνας (ΥΣΦΜ), που είναι αρµόδια για 
θέµατα εγγραφών σε µαθήµατα, για έκδο-
ση πιστοποιητικών, εξεύρεση στέγης, δη-
µιουργία και ανάπτυξη φοιτητικών οµίλων, 
παροχή πληροφοριών για µεταπτυχιακές 
σπουδές, συµβουλευτική καθοδήγηση σε 
θέµατα εξεύρεσης εργασίας και επαγγελµα-
τικής αποκατάστασης, κ.ά.

Στέγαση 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο, στην πα-
ρούσα φάση, δε διαθέτει οργανωµένη 
Φοιτητική Εστία.  ∆ιαθέτει, ωστόσο, αριθ-
µό διαµερισµάτων που έχει ενοικιάσει στο 
κέντρο της Λεµεσού και στη Λευκωσία.  Τα 
διαµερίσµατα διατίθενται σε επιδοτηµένες 
τιµές ενοικίων, γι’ αυτό και η επιλογή των 
φοιτητών γίνεται µε βάση κοινωνικο-οικο-
νοµικά κριτήρια. 

α) Κριτήρια και ∆ιαδικασία για ∆ιαµονή 
στα ∆ιαµερίσµατα/∆ωµάτια: 
Οι αιτήσεις διαµονής υποβάλλονται για 
τους µεν φοιτητές παλαιών ετών το πρώ-
το δεκαπενθήµερο του Μαρτίου, για τους 
δε πρωτοετείς φοιτητές τον Ιούλιο, µετά 
την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των 
Παγκύπριων Εξετάσεων. Οι αιτήσεις των 
ξένων φοιτητών (π.χ. Ελλαδιτών) υποβάλ-
λονται κατά τις εγγραφές.

β)  Προϋποθέσεις και Κριτήρια 
Επιλογής Ενοίκων:

Για να συµπεριληφθεί κάποιος φοιτητής 
στη διαδικασία επιλογής ενοίκων για τα 

διαµερίσµατα/δωµάτια που διαχειρίζεται 
η ΥΣΦΜ, θα πρέπει να ικανοποιεί τις εξής 
προϋποθέσεις:
•  Να έχει την ιδιότητα του φοιτητή κατά το 

χρόνο υποβολής της αίτησης.
•  Να έχει υποβάλει την αίτηση διαµονής 

µαζί µε όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητι-
κά, εντός των καθορισµένων προθεσµιών 
υποβολής αιτήσεων.

•  Το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισό-
δηµα της οικογένειάς του να µην ξεπερνά 
τα €12.000.

γ)  Η Αξιολόγηση των Αιτήσεων γίνεται µε 
βάση τα ακόλουθα Κριτήρια:

•  Οικονοµική κατάσταση οικογένειας ενδι-
αφεροµένου

• Κοινωνικο-οικονοµικά προβλήµατα
•  Απόσταση µόνιµης κατοικίας της οικογέ-

νειας του ενδιαφεροµένου από την πόλη 
της Λεµεσού (ή της Λευκωσίας, για φοιτη-
τές της Σχολής Επιστηµών Υγείας)

Σηµ.: Στους φοιτητές από εξωτερικό 
(Ελλάδα) διατίθεται χωριστά αριθµός δω-
µατίων ανάλογα µε το ποσοστό τους επί του 
συνόλου των φοιτητών.

Λεπτοµέρειες για τις προϋποθέσεις, τα κρι-
τήρια και τη διαδικασία επιλογής δίδονται 
στους Κανόνες Επιλογής Ενοίκων 
(βλ. www.cut.ac.cy/studies)

δ)  ∆ιαχείριση Καταλόγου Οικιών / 
∆ιαµερισµάτων προς Ενοικίαση:

Προς διευκόλυνση των φοιτητών η ΥΣΦΜ 
ετοιµάζει κατάλογο διαµερισµάτων/οικιών 
διαθέσιµων προς ενοικίαση. Ο κατάλογος 



διατίθεται τους µήνες Ιούλιο–Σεπτέµβριο 
και αναρτάται στην ιστοσελίδα.
Ενδεικτικά, το µηνιαίο ενοίκιο για διαµέρι-
σµα στούντιο/ενός υπνοδωµατίου κυµαίνε-
ται γύρω στα €250-300, για διαµέρισµα δύο 
υπνοδωµατίων γύρω στα €350-450, ενώ το 
ενοίκιο για διαµέρισµα τριών υπνοδωµατί-
ων γύρω στα €400-600.
Η ΥΣΦΜ συµβουλεύει τους φοιτητές όπως 
δίνουν έµφαση σε θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας των κτηρίων προτού συνάψουν 
οποιαδήποτε συµφωνία. Σε κάθε περίπτωση 
µπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία 
για καθοδήγηση.

Σίτιση

Στο χώρο γύρω από το Πανεπιστήµιο υπάρ-
χει πληθώρα ιδιωτικών υπηρεσιών σίτισης, 
από τις οποίες το Πανεπιστήµιο επιδιώκει 
να εξασφαλίζει εκπτώσεις στις τιµές τους 
ειδικά για τους φοιτητές.  Παράλληλα, το 
Πανεπιστήµιο διαθέτει φοιτητικό καφεστι-
ατόριο και κυλικείο – τόσο στη Λεµεσό όσο 
και στη Λευκωσία – τα οποία λειτουργούν 
µε ελεγχόµενες τιµές.

Οικονοµική Στήριξη Φοιτητών

Φοιτητές µε σοβαρά οικονοµικά προβλήµα-
τα µπορούν να αποταθούν για καθοδήγηση 
και βοήθεια στην ΥΣΦΜ. Κάθε χρόνο αριθ-
µός φοιτητών ενισχύεται οικονοµικά από το 
ταµείο του Σωµατείου Ευηµερίας Φοιτητών 
του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου και από 
άλλα εξωτερικά ταµεία µετά από εισήγηση 
του Σωµατείου.
Oι αιτήσεις υποβάλλονται συνήθως το τε-
λευταίο δεκαπενθήµερο του Σεπτέµβρη, 
µετά από σχετική ανακοίνωση στις πινακίδες 
ανακοινώσεων του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
και Πληροφόρησης (ΚΕΠ).

Yποτροφίες / Bραβεία

Η ΥΣΦΜ είναι υπεύθυνη για την προκή-
ρυξη ετήσιων υποτροφιών/βραβείων που 
προσφέρονται, µέσω της Υπηρεσίας, από 
φορείς, οργανισµούς, ιδιώτες και άλλους, 
ειδικά σε φοιτητές του Πανεπιστηµίου. 
Eπίσης, διάφοροι οργανισµοί προσφέρουν 

υποτροφίες απ’ ευθείας σε νεοεισερχόµε-
νους Kύπριους φοιτητές µε βάση ακαδηµαϊ-
κά, οικονοµικά ή άλλα κριτήρια.
Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 
παραχωρεί ετήσια υποτροφία ύψους €3,400 
περίπου  στον πρωτεύσαντα εισακτέο φοι-
τητή για κάθε Τµήµα του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου, µε βάση τη βαθµολογία 
των Παγκύπριων Εξετάσεων.
Η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί ετή-
σια υποτροφία ύψους €3,700 περίπου στον 
πρωτεύσαντα εισακτέο Ελλαδίτη φοι-
τητή σε κάθε Σχολή του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου.
Λεπτοµέρειες για τις υποτροφίες αυτές κοι-
νοποιούνται στον ηµερήσιο τύπο και στην 
ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ.

Αθλητισµός

Το Πανεπιστήµιο προσφέρει ένα ολοκλη-
ρωµένο πρόγραµµα αθλητικών δραστηριο-
τήτων, που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:
•  Εσωτερικά Πρωταθλήµατα
•  Αγωνιστικά Τµήµατα
•  Ψυχαγωγικό Αθλητισµό
•  Αθλητισµό και Προσφορά στο Κοινωνικό 

Σύνολο
•   Εκδηλώσεις
Οι ώρες λειτουργίας είναι προσαρµοσµένες 
στο πρόγραµµα σπουδών µε τέτοιο τρόπο 
ώστε οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα 
συµµετοχής χωρίς να προκύπτει σύγκρουση 
µε τα µαθήµατα.

Συµβουλευτική και Ψυχολογική Στήριξη

Η συµβουλευτική και ψυχολογική στήρι-
ξη έχει ως στόχο να στηρίζει και να βοηθά 
άτοµα που επιθυµούν συµβουλευτική και 
ψυχοθεραπευτική στήριξη και καθοδήγη-
ση. Κάποιες από τις δυσκολίες που συχνά 
αντιµετωπίζουν οι φοιτητές συµπεριλαµ-
βάνουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, προβλήµατα 
στις διαπροσωπικές σχέσεις, άγχος για τους 
βαθµούς, αυτοκαταστροφική συµπεριφο-
ρά, σύγχυση για σηµαντικές αποφάσεις και 
άλλα, που κατά συνέπεια επηρεάζουν την 
ακαδηµαϊκή τους επίδοση.
Πρωταρχικός στόχος των υπηρεσιών συµ-
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βουλευτικής είναι να καθοδηγήσουν τους 
φοιτητές/τριες να αναπτύξουν αυτογνωσία 
και τα προσόντα για να ξεπεράσουν δυσκο-
λίες και να ενδυναµωθούν ως άτοµα ώστε 
να επιτύχουν στη σταδιοδροµία τους στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο.
Παρέχεται στήριξη για προσωπικά και ψυ-
χολογικά προβλήµατα που επηρεάζουν την 
εκπαιδευτική σταδιοδροµία και την προσω-
πική ανάπτυξη.

Στήριξη Φοιτητών µε Ειδικές Ανάγκες

Φοιτητές µε ειδικές ανάγκες έχουν τα ίδια 
δικαιώµατα, συµµετέχουν ισότιµα στα φοι-
τητικά δρώµενα και υπόκεινται στους ίδιους 
κανόνες όπως όλοι οι φοιτητές. Η ΥΣΦΜ 
παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια σε φοιτητές 
µε ειδικές ανάγκες ώστε να διασφαλίζεται 
ίση πρόσβαση στις ακαδηµαϊκές διευκο-
λύνσεις που προσφέρει το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήµιο.  Καταβάλλεται κάθε δυνα-
τή προσπάθεια ώστε να δίνονται πρακτικές 
λύσεις στα προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζουν οι φοιτητές σε συνεργασία πάντοτε µε 
τις Υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου αλλά και 
Σωµατεία και Οργανώσεις.
Γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια για βελτί-
ωση της πρόσβασης στους χώρους του 
Πανεπιστηµίου καθώς και προσφορά διευ-
κολύνσεων σε προβλήµατα ακαδηµαϊκής 
φύσεως που αντιµετωπίζουν.

Ιατροφαρµακευτική Περίθαλψη

Σε όλους τους φοιτητές του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου παρέχεται δωρεάν ιατρο-
φαρµακευτική περίθαλψη από τα κρατικά 
νοσοκοµεία και εξωτερικά ιατρεία, µε πα-
ρουσίαση της φοιτητικής ταυτότητας που 
εκδίδει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριµνας.  Στο κτήριο των κοινών αιθου-
σών διδασκαλίας στη Λεµεσό λειτουργεί 
Κέντρο Πρώτων Βοηθειών.

Σταδιοδροµία

Η ΥΣΦΜ παρέχει πληροφόρηση στους φοι-
τητές για τις πιθανές επαγγελµατικές τους 
προοπτικές και βοηθά στη διαµόρφωση 
µιας σαφούς εικόνας για τον επαγγελµατικό 

τους προσανατολισµό.
Συµβουλεύει επίσης για µια επιτυχηµέ-
νη προσωπική συνέντευξη, παρέχει πλη-
ροφορίες για τη σύνταξη βιογραφικού 
σηµειώµατος και αίτησης για εργοδότηση 
και συµβάλλει στην αποτελεσµατικότε-
ρη παρουσία των αποφοίτων στην Αγορά 
Εργασίας.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Οι φοιτητές τηρούνται ενήµεροι τόσο για 
προκηρύξεις προσωρινών θέσεων στις διά-
φορες υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου, όσο 
και για ευκαιρίες µερικής απασχόλησης 
εκτός Πανεπιστηµίου. Συγκεντρώνονται 
επίσης πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες 
επιχειρήσεων και οργανισµών σε ανθρώπι-
νο δυναµικό.

Φοιτητική Ένωση Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου (Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

Με βάση το νόµο του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου, οι φοιτητές εκπροσωπού-
νται σε όλα τα όργανα διοίκησης και ως εκ 
τούτου λαµβάνουν µέρος στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και συµµετέχουν ενεργά 
στην οργάνωση, τη λειτουργία και την ανά-
πτυξη του Πανεπιστηµίου.  

Η Φοιτητική Ένωση του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου ιδρύθηκε και λειτουργεί µε 
καταστατικό που ενέκριναν οι φοιτητές.   Με 
την εγγραφή του, κάθε φοιτητής καταβάλ-
λει συνδροµή €17 στη Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Η λει-
τουργία της Φοιτητικής Ένωσης στηρίζεται 
οικονοµικά από τον ετήσιο Προϋπολογισµό 
του Πανεπιστηµίου. Επίσης, χορηγίες για 
επιµέρους εκδηλώσεις µπορούν να δίνονται 
από οργανωµένους φορείς και υπηρεσίες 
του Κράτους, όπως ο Οργανισµός Νεολαίας 
Κύπρου, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού κ.ά.

Φοιτητικοί Όµιλοι

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο λειτουρ-
γούν φοιτητικοί όµιλοι µε πολιτιστικές, 
καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηρι-
ότητες, στη µουσική, στο χορό, στη δηµο-
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σιογραφία, στο θέατρο κ.ά.  Απαραίτητη 
προϋπόθεση σύστασης φοιτητικών οµί-
λων είναι η κατάθεση καταστατικού στην 
YΣΦΜ και η έγκριση των σκοπών και δρα-
στηριοτήτων των οµίλων από τις αρχές του 
Πανεπιστηµίου.
Οι εγκεκριµένοι όµιλοι έχουν πρόσβαση σε 
ταχυδροµικές θυρίδες, πινακίδες ανακοινώ-
σεων και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). 
Κάθε εγκεκριµένος όµιλος επιχορηγείται 
από το Κονδύλι Επιχορήγησης Φοιτητικών 
∆ραστηριοτήτων. Στους φοιτητές που συµ-
µετέχουν ενεργά σε οµίλους χορηγείται 
Πιστοποιητικό Συµµετοχής.  Τα πιστοποιη-
τικά αυτά ενισχύουν ουσιαστικά την εικόνα 
των φοιτητών στην αγορά εργασίας ή/και 
σε αίτηση για µεταπτυχιακές σπουδές.

Κέντρο Εξυπηρέτησης και 
Πληροφόρησης

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης και 
Πληροφόρησης της ΥΣΦΜ παρέχει πλη-
ροφορίες σε θέµατα σπουδών, φοιτητικής 
ζωής, κανόνων και υπηρεσιών που προσφέ-
ρονται στους φοιτητές.   Προµηθεύει τους 
φοιτητές µε διάφορα ενηµερωτικά έντυπα, 
αιτήσεις για οικονοµικά βοηθήµατα και γε-
νικό έντυπο υλικό για τη φοίτησή τους στο 
ΤΕΠΑΚ.  Το Κέντρο στελεχώνεται από δι-
οικητικό προσωπικό και φοιτητές/φοιτήτρι-
ες που εργοδοτούνται κατά τη διάρκεια της 
φοίτησής τους και στεγάζεται στο ισόγειο 
του κτηρίου της οδού Σαριπόλου 16 στη 
Λεµεσό.

Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού:  
Καθηµερινά από τις  8:00 π.µ. - 2:00 µ.µ.
και απόγευµα Πέµπτης 
από τις 2:30 µ.µ. – 5:30 µ.µ.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης και 
Πληροφόρησης εκδίδει:

α)  πιστοποιητικό εγγραφής/φοίτη-
σης σε συγκεκριµένο εξάµηνο,

β)  πιστοποιητικό εγγραφής/φοίτη-
σης ανά ακαδηµαϊκή χρονιά,

γ)  πιστοποιητικό φοίτησης (για 
την κρατική χορηγία),

δ) βεβαίωση αναµενόµενης αποφοίτησης,
ε) αναλυτική βαθµολογία.

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, αποτείνεστε 
στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριµνας (ΥΣΦΜ):

Κέντρο Εξυπηρέτησης και 
Πληροφόρησης ΥΣΦΜ
Σαριπόλου 16, πίσω από το ∆ηµαρχείο 
Λεµεσού, 3603 Λεµεσός
Τηλ: 25 002710/11, Φαξ. 25 002760
E-mail: studies@cut.ac.cy
http://www.cut.ac.cy/studies

Γραφείο Εξυπηρέτησης στη Λευκωσία
Σχολή Επιστηµών Υγείας/
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο 
(Νέο Γενικό Νοσοκοµείο)
Επίπεδο -1 , Τηλ: 22 001810/11 
E-mail: studies@cut.ac.cy
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Πολιτική Πολιτισµού

Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό του νόµο, το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο, πέρα από την 
υψηλού επιπέδου έρευνα και διδασκαλία, 
ενδιαφέρεται και για τα πολιτιστικά θέµα-
τα, σε διάφορα επίπεδα, µε διαφορετικούς 
τύπους και κατηγορίες τέχνης και µορφές 
έκφρασης.

Το Πανεπιστήµιο δίδει έµφαση στη σχέση 
του µε την ευρύτερη κοινωνία µέσα από µια 
πολιτική πολιτισµού που είναι συνυφασµέ-
νη µε την όλη ανάπτυξή του.

Ήδη, µε την Τελετή Έναρξης, καθώς και µε 
το πρόγραµµα εκδηλώσεων για την υποδο-
χή του Πανεπιστηµίου, δόθηκε ένας βηµατι-
σµός καθώς και ένα σαφές µήνυµα ως προς 
το πώς το Πανεπιστήµιο θέλει να κινηθεί σε 
πολιτιστικά θέµατα που αφορούν: α) την 
πανεπιστηµιακή κοινότητα και β) την ευρύ-
τερη κοινωνία.

Η βασική ιδέα της πολιτικής πολιτισµού του 
Πανεπιστηµίου είναι ότι το Πανεπιστήµιο 
δηµιουργεί τις δοµές, όπου θα στηριχθούν 
τα ζωντανά κοινωνικά κύτταρα πολιτισµού 
για να αναπτύξουν τη δράση και τη δηµι-
ουργικότητά τους. Οι ανάγκες για τέτοιες 
δοµές έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πο-
λυδιάστατες καθώς η έννοια και η αγορά 
του πολιτισµού διευρύνονται. 

Η πολιτιστική πολιτική επιδιώκει την επα-
νεξέταση της σχέσης κοινωνίας και πολι-
τισµού, χρησιµοποιώντας έννοιες-κλειδιά, 
όπως:  πολιτιστικές ταυτότητες, δικαιώµα-
τα,  πολυπολιτισµικότητα, πλουραλισµός 
και διαφορετικότητα, πολιτισµικός εκδη-

µοκρατισµός και  συµµετοχή, αναπτυξιακές 
παράµετροι του πολιτισµού, κ.ά.

Αυτή η πολιτική στόχο έχει να καλύπτει 
τις ανάγκες της πανεπιστηµιακής κοινότη-
τας στο σύνολό της (φοιτητές, ακαδηµαϊκό 
και διοικητικό προσωπικό), να προβάλλει 
τον πολιτισµό της Κύπρου εντός και εκτός 
Κύπρου όπου δραστηριοποιείται το ΤΕΠΑΚ 
και γενικά να ευαισθητοποιεί την ευρύτερη 
κοινωνία σε ζητήµατα που αφορούν στον 
πολιτισµό.  Ιδιαίτερα µέσα σε ένα πανεπι-
στηµιακό περιβάλλον όπου οι φοιτητές είναι 
πάντοτε νέοι και ανανεώνονται συνεχώς, η 
πανεπιστηµιακή πολιτική για τον πολιτισµό 
φιλοδοξεί να είναι σύγχρονη, ανανεωτική 
και πάντοτε µπροστά από τα γεγονότα.

Το Πανεπιστήµιο έχει εγκαινιάσει ένα δι-
αρκή διάλογο µε τους ανθρώπους των 
γραµµάτων και των τεχνών και µε τους πο-
λιτιστικούς φορείς µε στόχο τη διαµόρφωση 
µιας νέας πολιτικής ατζέντας για τον πολι-
τισµό.
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Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Η αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η εξυπη-
ρέτηση και η υποστήριξη τόσο των µελών 
της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας (µέλη 
του ακαδηµαϊκού προσωπικού, φοιτητές, 
ερευνητές και διοικητικό προσωπικό) όσο 
και των µελών της ευρύτερης επιστηµονι-
κής κοινότητας της Κύπρου στο έργο της 
επιστηµονικής και ερευνητικής τους πλη-
ροφόρησης. Συνεργάζεται µε τα άλλα επι-
στηµονικά ιδρύµατα και βιβλιοθήκες της 
Κύπρου για την καταγραφή και τεκµηρίωση 
των έργων της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
καθώς και της άλλης επιστηµονικής, καλλι-
τεχνικής και πολιτιστικής παραγωγής.

Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης είναι να αναγνωρί-
ζει τους στόχους του Πανεπιστηµίου και να 
συµβάλλει στη µαθησιακή διαδικασία µέσω 
των πληροφοριών που παρέχει σε έντυπη 
και ηλεκτρονική µορφή. Η Βιβλιοθήκη, για 
να πετύχει τους στόχους της, φροντίζει να 
καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες του Πανεπιστηµίου ώστε οι χρή-
στες της να µπορούν να εκµεταλλευτούν 
αποτελεσµατικά και αποδοτικά τον τερά-
στιο όγκο των πληροφοριών που διατίθε-
νται.

Η συλλογή των Βιβλιοθηκών του ΤΕΠΑΚ 
διαθέτει σήµερα 9,500 τόµους βιβλίων, περι-
οδικά (έντυπα και ηλεκτρονικά) και οπτικο-
ακουστικό υλικό (βιντεοκασέτες, CD-Rom, 
ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, λογι-
σµικά κτλ.) τα οποία εµπλουτίζονται συνε-
χώς. Στη διάθεση των χρηστών βρίσκονται, 
επίσης, λεξικά ξένων γλωσσών, επιστηµο-
νικά λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, 

κυβερνητικές εκδόσεις και διδακτορικές 
διατριβές.  

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ µέσα από το δι-
κτυακό της τόπο www.cut.ac.cy/library  πα-
ρέχει πληροφορίες και χρήσιµες οδηγίες για 
τις υπηρεσίες της καθώς και άµεση πρόσβα-
ση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης 
(ηλεκτρονικούς καταλόγους, ηλεκτρονικά 
περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, βάσεις δε-
δοµένων). 

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Ανοιχτής 
Πρόσβασης (Horizon Information 
Portal) 

Μέσω του ηλεκτρονικού κατάλογου της 
Βιβλιοθήκης παρέχεται στους χρήστες ένας 
εύκολος τρόπος αναζήτησης τεκµηρίων 
στις συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, 
Βιβλιοθήκης Σχολής Επιστηµών Υγείας, 
Βιβλιοθήκης Γενικού Νοσοκοµείου 
Λευκωσίας και ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 
Λεµεσού. Ο χρήστης-µέλος της βιβλιοθή-
κης συνδέεται στον κατάλογο ανοικτής 
πρόσβασης και έχει πρόσβαση στις προ-
σωπικές του πληροφορίες (κατάλογος δα-
νεισθέντων βιβλίων, ιστορικό δανεισµών, 
τρέχουσες κρατήσεις, δεσµεύσεις και τυχόν 
πρόστιµα). 

Ηλεκτρονικά Περιοδικά 

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ προσφέρει 
στους χρήστες της πρόσβαση σε 25,000 
περίπου ηλεκτρονικά περιοδικά διαφόρων 
γνωστικών αντικειµένων. Αυτό επιτυγχά-

Βιβλιοθήκη 
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νεται κυρίως µέσα από τη συµµετοχή της 
βιβλιοθήκης στο Σύνδεσµο Ελληνικών 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), καθώς 
και στο Σύνδεσµο Κυπριακών Ακαδηµαϊκών  
Βιβλιοθηκών (ΣΚΑΒ). 

Βάσεις Δεδοµένων 

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει πρόσβαση σε 56 
βάσεις δεδοµένων αυξάνοντας τις δυνατό-
τητες πρόσβασης σε πληροφοριακό υλικό.   
Οι βάσεις δεδοµένων χωρίζονται σε βιβλι-
ογραφικές βάσεις δεδοµένων και σε βάσεις 
πλήρους κειµένου.   

Ηλεκτρονικά Βιβλία 

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ εµπλουτίζει συ-
νεχώς τη συλλογή των ηλεκτρονικών της 
πηγών και προσφέρει στους χρήστες της 
πρόσβαση σε ένα µεγάλο αριθµό τίτλων 
ηλεκτρονικών βιβλίων σε συνεργασία µε 
άλλες Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες στα πλαί-
σια του ΣΕΑΒ και από δικούς της πόρους.  
Η συλλογή των ηλεκτρονικών βιβλίων έχει 
εµπλουτιστεί µε περισσότερους από 11000 
νέους τίτλους από τις εκδόσεις 2005, 2006 
και 2007 του Springer και 888 τίτλους βι-
βλίων της συλλογής Referex Engineering.
Η συλλογή NetLibrary παρέχει πρόσβαση 
στο πλήρες κείµενο ηλεκτρονικών βιβλίων 
(eBooks), και ηλεκτρονικών ηχητικών βι-
βλίων (eAudiobooks) που ανήκουν στη συλ-
λογή της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου καθώς και σε 3,400 
τίτλους βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης 
(publicly - accessible eBooks).  

Εργαλείο Ενιαίας Αναζήτησης  
360 Search 

Μέσω του 360 Search η Βιβλιοθήκη προ-
σφέρει έναν µηχανισµό ταυτόχρονης ανα-
ζήτησης σε διαφορετικές πηγές, µε τα 
αποτελέσµατα να εµφανίζονται σε ένα ενι-
αίο κατάλογο. Το 360 Search επιτρέπει τη 
σύνδεση από την περίληψη ενός κειµένου 
(abstract) στο πλήρες κείµενο (full text). 

Α-to-Z 

Πρόκειται για τον ενιαίο αλφαβητικό κατά-

λογο όλων των ηλεκτρονικών περιοδικών 
της Βιβλιοθήκης. Προσφέρει τη δυνατότητα 
αναζήτησης και πρόσβασης στα διαθέσιµα  
ηλεκτρονικά περιοδικά µε ανάκτηση του 
πλήρους κειµένου (full-text) των άρθρων 
τους. Με το A-to-Z η αναζήτηση απλοποιεί-
ται, ενώ οι οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοι-
χεία (πχ. τίτλοι, σύνδεσµοι και κάλυψη) των 
ηλεκτρονικών περιοδικών των µεγάλων εκ-
δοτών ενηµερώνονται σε καθηµερινή βάση. 
Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα θε-
µατικής αναζήτησης των περιοδικών.  

Πρόσβαση στο Υλικό 

Οι παρεχόµενες από τη Βιβλιοθήκη υπηρε-
σίες είναι προσβάσιµες µέσω των ιστοσε-
λίδων της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου από οποιονδήποτε 
υπολογιστή συνδεδεµένο µε το πανεπιστη-
µιακό δίκτυο. 

Τεχνολογία RFID (Radio-frequency 
identification)  

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού 
Πανεπιστήµιου, πρωτοπορώντας στον 
ελλαδικό και κυπριακό χώρο των βιβλιο-
θηκών, υιοθέτησε την τεχνολογία RFID  
προσφέροντας αναβαθµισµένες υπηρεσί-
ες δανεισµού στα µέλη της, δίνοντας τους 
τη δυνατότητα αυτόµατου δανεισµού και 
επιστροφής του υλικού. Επιπλέον, η τεχνο-
λογία RFID ενισχύει την αξιοπιστία της 
Βιβλιοθήκης παρέχοντας τη δυνατότητα 
καταγραφής αποθεµατικού (inventory) και 
ορθή τοποθέτηση του υλικού στα ράφια. 

Παραρτήµατα και Υπηρεσίες της 
Βιβλιοθήκης

Κεντρική Βιβλιοθήκη (προσωρινός χώρος 
στέγασης) 
Τα βιβλία είναι οργανωµένα σύµφωνα µε 
το ταξινοµικό σύστηµα της Βιβλιοθήκης 
του Κογκρέσου. Υπάρχει αναγνωστήριο και 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές για τους χρή-
στες µε δυνατότητα πρόσβασης σε όλες 
τις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης. 
Προσφέρονται υπηρεσίες δανεισµού καθώς 
και φωτοτυπιών.  Επίσης σε ειδικό χώρο φι-
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λοξενείται ο ηµερήσιος ελληνικός και ξένος 
τύπος καθώς και συνοδευτικές περιοδικές 
εκδόσεις. 

Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστηµών Υγείας 
Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστηµών Υγείας 
βρίσκεται στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό 
Κέντρο Υγείας δίπλα από το Νέο Νοσοκοµείο 
Λευκωσίας. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και 
η Βιβλιοθήκη του Γενικού Νοσοκοµείου 
Λευκωσίας. Η Συλλογή της Νοσηλευτικής 
Σχολής αποτελείται από περίπου 4000 βι-
βλία και είναι ταξινοµηµένη µε βάση το 
σύστηµα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. 
Η Συλλογή του Γενικού Νοσοκοµείου απο-
τελείται από περίπου 3000 βιβλία, τίτλους 
έντυπων  περιοδικών και συνδροµές σε βά-
σεις δεδοµένων και χρησιµοποιεί το ταξινο-
µικό σύστηµα NLM-C.  

Κάρτα Βιβλιοθήκης
Η Κάρτα Βιβλιοθήκης είναι απαραίτητη  για 
τη χρήση των υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών. 
Η αίτηση για την έκδοση της κάρτας µπο-
ρεί να γίνει µέσω διαδικτύου ή στο Γραφείο 
Εξυπηρέτησης Χρηστών των δύο παραρτη-
µάτων.

Αυτόµατος ∆ανεισµός / 
Αυτόµατη Επιστροφή
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ προσφέρει στο 
χρήστη τη δυνατότητα να δανειστεί το τεκ-
µήριο που επιθυµεί χωρίς τη µεσολάβηση 
Βιβλιοθηκονόµου. Επίσης, δίνεται η δυνα-
τότητα να επιστρέψει τεκµήρια και σε ώρες 
εκτός λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.   

∆ιαδανεισµός 
Το Τµήµα ∆ιαδανεισµού προσφέρει στους 
χρήστες τη δυνατότητα παραγγελίας βιβλι-
ογραφίας (άρθρα, βιβλία, πρακτικά συνε-
δρίων, αναφορές, κλπ.) που δεν διατίθεται 
στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ, από άλλες 
Βιβλιοθήκες της Κύπρου ή του εξωτερικού. 
Η χρήση της υπηρεσίας επιτρέπεται για 
παραγγελία βιβλιογραφίας που αφορά τις 
διδακτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες 
των χρηστών.  

Πληροφόρηση, Εκπαίδευση 
και Υποστήριξη Χρηστών  
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών της 
Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ πραγµατοποιεί 
ενηµερωτικές παρουσιάσεις και ξεναγή-
σεις στους χώρους της Βιβλιοθήκης, καθώς 
και εκπαιδευτικά σεµινάρια χρήσης των 
διαφόρων υπηρεσιών της, ηλεκτρονικών 
και µη. Για την ενηµέρωση των χρηστών η 
Βιβλιοθήκη διαθέτει έντυπα µε πληροφορι-
ακό υλικό και αναλυτικές οδηγίες σχετικά 
µε τις συλλογές και τις υπηρεσίες της.  

Χρήστες και µέλη της Βιβλιοθήκης 
Χρήστες των Βιβλιοθηκών του ΤΕΠΑΚ 
θεωρούνται όλοι όσοι εισέρχονται στους 
χώρους των βιβλιοθηκών του ΤΕΠΑΚ µε 
σκοπό τη χρήση του υλικού  για λόγους εκ-
παιδευτικούς, ερευνητικούς και ενηµερωτι-
κούς.  
Μέλη της βιβλιοθήκης είναι όσοι έχουν δι-
καίωµα δανεισµού του υλικού της βιβλιοθή-
κης και µπορούν να είναι είτε εσωτερικά είτε 
εξωτερικά µέλη.
Εσωτερικά µέλη θεωρούνται:  
α) τα µέλη του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού 
Προσωπικού (∆ΕΠ), Ειδικό Εκπαιδευτικό 
προσωπικό, Επισκέπτες καθηγητές του 
ΤΕΠΑΚ, 
β) οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, οι 
φοιτητές εξοµοίωσης και αντιστοιχίας, 
γ) οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΠΑΚ,
δ) οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΤΕΠΑΚ,  
ε) οι ειδικοί επιστηµονικοί συνεργάτες του 
ΤΕΠΑΚ και οι προσκεκληµένοι ερευνητές 
του ΤΕΠΑΚ, 
ζ) το διοικητικό προσωπικό του ΤΕΠΑΚ,
η) οι φοιτητές των εξωτερικών προγραµµά-
των (π.χ. ERASMUS), 
θ)το Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό 
του Νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας. 
Εξωτερικά µέλη θεωρούνται: 
Πρόσωπα  που δεν εµπίπτουν στις πιο 
πάνω κατηγορίες και επιθυµούν να γίνουν 
εξωτερικά µέλη της Βιβλιοθήκης και να 
αποκτήσουν την ειδική ταυτότητα µέλους 
υποβάλλουν ειδική αίτηση στο ∆ιευθυντή 
της Βιβλιοθήκης. Τα εξωτερικά µέλη κατα-
βάλλουν ετήσια συνδροµή.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η
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Έρευνα και Διεθνής Συνεργασία

Βασική αποστολή του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι η µετάδοση 
της γνώσης (εκπαίδευση) καθώς και η πα-
ραγωγή νέας γνώσης µέσω της επιστηµονι-
κής και ειδικά της εφαρµοσµένης έρευνας. 

Η έρευνα στο ΤΕΠΑΚ διεξάγεται στα 
Τµήµατα ή µεταξύ δύο ή και περισσότερων 
Τµηµάτων, µε την ευθύνη ενός ή περισσότε-
ρων µελών του Ακαδηµαϊκού Προσωπικού.

Οι Ερευνητικές δραστηριότητες πραγµατο-
ποιούνται µε χρηµατοδότηση από δυο κυ-
ρίως πηγές:
α) την κρατική χορηγία όπως προνοείται 
από τον Προϋπολογισµό του ΤΕΠΑΚ
β) από οργανισµούς, φορείς ή ιδιώτες τόσο 
σε εθνικό όσο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επί-
πεδο οι οποίοι αναθέτουν, άνευ ή κατόπιν 
διαγωνιστικής διαδικασίας σε ερευνητικές 
οµάδες ή/και µεµονωµένα µέλη του ακαδη-
µαϊκού προσωπικού συγκεκριµένα ερευνη-
τικά έργα. 

Βασική αρχή πολιτικής του ΤΕΠΑΚ είναι 
η όσο το δυνατό πιο ισόρροπη και ορθο-
λογιστική διαχείριση των εσωτερικών πό-
ρων, όσο και η ενίσχυση της διοικητικής 
υποδοµής, κυρίως για την καλύτερη αξιο-
ποίηση των ευκαιριών για διεκδίκηση εξω-
τερικής χρηµατοδότησης για την έρευνα. 
Σε πλήρη εναρµόνιση µε τις διακηρύξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε τον ενιαίο 
χώρο ανώτατης εκπαίδευσης, το ΤΕΠΑΚ 
υιοθετεί τις ακόλουθες αρχές σε σχέση µε 
την Έρευνα: 

•   Ίση µεταχείριση ειδών και περιοχών 
έρευνας. 

•  Ίσες ευκαιρίες σε όλα τα µέλη 
Ακαδηµαϊκού Προσωπικού. 

•  Υποστήριξη Ερευνητικής 
∆ραστηριότητας.

•  Προαγωγή ανταγωνισµού, ποι-
ότητας και υποστήριξης ερευ-
νητικών προγραµµάτων

•  Εναρκτήρια χρηµατοδότηση για τα νέα 
µέλη Ακαδηµαϊκού προσωπικού για 
δηµιουργία ερευνητικής υποδοµής και 
κυρίως τη δηµιουργία ερευνητικών ερ-
γαστηρίων. 

Ο Τοµέας Έρευνας της Υπηρεσίας Έρευνας, 
∆ιεθνούς Συνεργασίας και ∆ηµόσιων 
Σχέσεων (ΥΕ∆∆Σ) προσφέρει διοικητική 
υποστήριξη στην ακαδηµαϊκή κοινότητα σε 
ότι αφορά στη διαχείριση των ερευνητικών 
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από 
το ΤΕΠΑΚ και την εξεύρεση εταίρων για 
την κατάρτιση ερευνητικών προτάσεων για 
εξωτερική χρηµατοδότηση, κυρίως από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από άλλους 
οργανισµούς. 

Διεθνής Συνεργασία

Από τους βασικούς σκοπούς ίδρυσης του 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι 
η ανάπτυξη του ως διεθνούς εκπαιδευτικού 
πόλου έλξης για τις γειτονικές χώρες και η 
ανάπτυξη συνεργασίας µε ακαδηµαϊκά και 
επιστηµονικά ιδρύµατα του εξωτερικού.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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Το ΤΕΠΑΚ στοχεύει στην ανάπτυξη, ορ-
γάνωση και διατήρηση συνεργασιών και 
καλών διεθνών σχέσεων µε γνώµονα την 
διεθνή επιστηµονική παρέµβαση στο εξω-
τερικό προωθώντας τα παρακάτω:
•  ∆ιεθνή κινητικότητα φοιτητών 

και προσωπικού καθώς επίσης και 
ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας.

•  ∆ιαπανεπιστηµιακές συµφωνίες του 
ιδρύµατος στα πλαίσια των ευρωπαϊκών 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων.

Η διεθνής συνεργασία του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου περιλαµβάνει 
προγράµµατα και δράσεις, όπως:
• ∆ιαδικασία της Bologna
•  ∆ιµερείς Συµφωνίες Συνεργασίες µε 

Πανεπιστήµια και Οργανισµούς
• Προγράµµατα Ανταλλαγών ERASMUS
•  ECTS (European Credit Transfer 

and Accumulation System)
• ERASMUS MUNDUS
• Μεσογειακή Συνεργασία
• Πανεπιστηµιακά ∆ίκτυα 
•  Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκούς 

και ∆ιεθνείς Οργανισµούς  
•  ∆ιακρατικά Πολιτιστικά 

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
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ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΟ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας 
και Επιστήµης Τροφίµων 

Γεωπονικών Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας και 
Επιστήµης Τροφίµων
Κατευθύνσεις: 
-  Επιστήµη και Τεχνολογία Φυτικής Παραγωγής
-  Επιστήµη και Τεχνολογία Ζωικής Παραγωγής
-  Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων

Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος Διαχείρισης Περιβάλλοντος

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τµήµα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισµού

Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισµού
Κατευθύνσεις:
-  Διοίκηση Ξενοδοχείων
-  Διοίκηση Τουρισµού

Τµήµα Εµπορίου, Χρηµατοοικονοµικών 
και Ναυτιλίας

Εµπορίου, Χρηµατοοικονοµικών και Ναυτιλίας
Κατευθύνσεις:
-  Χρηµατοοικονοµικών Σπουδών
-  Ναυτιλιακών Σπουδών

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΥΓΕΙΑΣ

Τµήµα Νοσηλευτικής Νοσηλευτικής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ  
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τµήµα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
Κατευθύνσεις: 
-  Τεχνολογίες της Επικοινωνίας
-  Διαχείριση Πληροφορίας
-  Κοινωνία της Πληροφορίας

Τµήµα Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών

Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών
Κατευθύνσεις: 
-  Πολυµέσων
-  Γραφικών Τεχνών

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογιών Πληροφορικής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών 
Πληροφορικής
Κατευθύνσεις:
-  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
-  Μηχανικών Πληροφορικής

Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης 
και Μηχανικής Υλικών

Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης και 
Μηχανικής Υλικών
Κατευθύνσεις:
-  Μηχανολόγων Μηχανικών 
-  Μηχανικών Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής

Πολιτικών Μηχανικών
Κατευθύνσεις:
- Πολιτικών Μηχανικών
- Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής  

Τ Ο  Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Υ Π Ρ Ο Υ
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Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό

Νικόλας Ιωάννου | Καθηγητής  

Ο Νικόλας Ιωάννου είναι Καθηγητής 
στο Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήµης Τροφίµων 
και έχει ειδίκευση στη Φυτοπαθολογία.  
Έχει πτυχίο Γεωπονικών Επιστηµών από το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
και µεταπτυχιακό και διδακτορικό στη 
Φυτοπαθολογία /Μυκητολογία από το 
Πανεπιστήµιο Καλιφόρνιας, Davis (USA).  
Συνέχισε µεταδιδακτορικές σπουδές στην 
Ιολογία Φυτών στα πανεπιστήµια Davis, 
Cornell (USA), Μπάρι (Ιταλία) και Dundee 
(Σκωτία).  Επέβλεψε πτυχιακές, µεταπτυχι-
ακές και διδακτορικές διατριβές σε διάφορα 
πανεπιστήµια του εξωτερικού και δίδαξε ως 
επισκέπτης καθηγητής Φυτοπαθολογίας 
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του 
∆ιεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών 
Αγρονοµικών Σπουδών στα  Χανιά (Κρήτης) 
από το 1996 µέχρι το 2002.  Εργάστηκε για 
πολλά χρόνια ως ερευνητής στο Ινστιτούτο 
Γεωργικών Ερευνών Κύπρου, όπου διετέ-
λεσε επίσης Προϊστάµενος των Κλάδων 
Βιοτεχνολογίας και Φυτοπροστασίας καθώς 
και Πρώτος Λειτουργός του Ινστιτούτου.  
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµ-
βάνονται η βιο-οικολογία και η ολοκληρω-
µένη διαχείριση εδαφογενών παθογόνων, η 
ολοκληρωµένη φυτοπροστασία σε θερµο-
κηπιακές καλλιέργειες, οι ασθένειες λαχα-
νικών και πατατών, οι ιώσεις και παραγωγή 
υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού αµπέ-
λου, εσπεριδοειδών κ.ά. 

Ιωάννης Παπαδόπουλος | Καθηγητής 

Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος είναι Καθηγητής 
στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 
και έχει ειδίκευση στην Εδαφολογία, 
Λιπασµατολογία και Χηµεία Εδάφους.  
Σπούδασε Οπωροκηπευτικά και πήρε µετα-
πτυχιακό τίτλο στη Φυσιολογία (∆ιατροφή) 
Φυτών από το Πανεπιστήµιο Βελιγραδίου.  
Απέκτησε διδακτορικό τίτλο στην 
Εδαφολογία (Γονιµότητα του Εδάφους) από 
το Πανεπιστήµιο Davis στην Καλιφόρνια 
(USA) και µεταδιδακτορικό τίτλο στην 
Ποιότητα του Νερού από το Πανεπιστήµιο 
Newcastle (UK).  Εργάστηκε ως Λειτουργός 
Γεωργικών Ερευνών και ως Προϊστάµενος 
στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) 
στον Κλάδο Εδαφολογίας, Χρήσης Νερού 
και Περιβάλλοντος.  Από το 2000-2007 διε-
τέλεσε ∆ιευθυντής του ΙΓΕ.  Στα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα περιλαµβάνονται θέµατα 
όπως: Γονιµότητα Εδάφους, ∆ιατροφή των 
Φυτών, Λιπάνσεις, Συνδυασµένη Άρδευση 
Λίπανση, Ποιότητα Νερού για Άρδευση, 
Χρήση επεξεργασµένων αστικών και ζωι-
κών αποβλήτων για άρδευση. 

Χριστάκης Παπαχριστοφόρου |  
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Χριστάκης Παπαχριστοφόρου είναι 
Αναπληρωτής Kαθηγητής στο Τµήµα 
Γεωπονικών Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας 
και Επιστήµης Τροφίµων. Έχει πτυχίο 
Γεωπονικών Επιστηµών από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και µετα-
πτυχιακό (MSc) από το Πανεπιστήµιο του 

Εδιµβούργου στη Γενετική Βελτίωση των 
αγροτικών ζώων.  Απέκτησε το διδακτορικό 
του τίτλο στη Φυσιολογία Αναπαραγωγής 
των αγροτικών ζώων από το Πανεπιστήµιο 
της Αδελαϊδας (Νότια Αυστραλία).  
Εργάστηκε για πολλά χρόνια στο Ινστιτούτο 
Γεωργικών Ερευνών  Κύπρου υπηρετώντας 
από διάφορες θέσεις την έρευνα στη ζωοτε-
χνία. ∆ιετέλεσε Προϊστάµενος του οικείου 
Κλάδου καθώς και Πρώτος Λειτουργός.  
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµ-
βάνονται η εποχιακή αναπαραγωγή προβά-
των και αιγών, οι επιδράσεις γενετικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων σε αναπα-
ραγωγικά χαρακτηριστικά προβάτων και 
αιγών, η µελέτη, διατήρηση και αξιοποίηση 
των ζωικών γενετικών πόρων της Κύπρου, 
η επίδραση της θερµικής καταπόνησης στη 
γονιµότητα των αγελάδων, τα συστήµατα 
αναπαραγωγικής διαχείρισης κ.ά.

Χρυσούλα Δρούζα | Λέκτορας 

Η Χρυσούλα ∆ρούζα είναι Λέκτορας 
στο Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήµης Τροφίµων.  
Απέκτησε το πτυχίο της στην Χηµεία από 
το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το διδακτο-
ρικό της ∆ίπλωµα στη Βιοανόργανη Χηµεία 
από το Πανεπιστήµιο Κύπρου.  Εργάστηκε 
ως Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο Τµήµα 
Χηµείας του Colorado State University 
(USA), ως Eιδικός Eπιστήµονας στο Τµήµα 
Χηµείας στο Πανεπιστήµιο Κύπρου.  Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται 
στη µελέτη αντιοξειδωτικών ενώσεων της 
διατροφής (βιταµίνες, πολυφαινόλες, σε-
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λήνιο) σε συνάρτηση µε τη χηµειοπροστα-
τευτική τους δράση, στη χηµεία και στους 
µηχανισµούς βιολογικής δράσης και τοξι-
κότητας ιχνοστοιχείων, στο χηµικό διαχω-
ρισµό φυσικών συστατικών της διατροφής, 
στη σύνθεση και δράση “πράσινων” φυτο-
φαρµάκων. 

Κώστας Κώστα | Λέκτορας 

Ο ∆ρ. Κώστα είναι Λέκτορας στο Τµήµα 
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος.  Απέκτησε το 
πτυχίο και το µεταπτυχιακό του (BSc και 
MSc) στη Χηµεία, καθώς και τον τίτλο του 
∆ιδάκτορα (PhD) στην Περιβαλλοντική 
Κατάλυση από το Πανεπιστήµιο 
Κύπρου.  Έχει εργαστεί ως Ερευνητικός 
Συνεργάτης στο University of Manchester 
Institute of Technology (UMIST) και ως 
Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης, Επισκέπτης 
Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής στο 
Πανεπιστήµιο Κύπρου (Τµήµα Χηµείας).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσ-
σονται στον τοµέα της Περιβαλλοντικής 
Απορρύπανσης και ειδικότερα στην 
Περιβαλλοντική Κατάλυση, Απορρύπανση 
Καυσαερίων και Υδατικών Αποβλήτων, 
Επεξεργασία και ∆ιάθεση Στερεών 
Αποβλήτων, Πρόληψη της Ρύπανσης 
και Αυτοµατισµό Περιβαλλοντικών και 
Βιοµηχανικών ∆ιεργασιών.

Δέσποινα Μιλτιάδου  | Λέκτορας

Η ∆έσποινα Μιλτιάδου είναι Λέκτορας 
στο Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήµης Τροφίµων. 
Απέκτησε το πτυχίο της από το Τµήµα 
Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και διεξήγαγε 
έρευνα στη µοριακή ανοσογενετική µη-
ρυκαστικών στα Ερευνητικά Ινστιτούτα 
Ρόσλιν και Μόρενταν για την απόκτη-
ση του µεταπτυχιακού (MSc) και διδα-
κτορικού (PhD) της διπλώµατος από το 
Πανεπιστήµιο Εδιµβούργου.  Έχει εργαστεί 
ως επισκέπτρια ερευνήτρια στο Ερευνητικό 
Ινστιτούτο Ρόσλιν και ως επιστηµονικός 

και εργαστηριακός συνεργάτης Γενετικής 
στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.  Τα ερευνητικά 
της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη γενετι-
κή αποτύπωση και φυλογενετική ανάλυση 
γονιδίων του ανοσοποιητικού συστήµατος 
των προβάτων και βοοειδών, καθώς και 
στη µελέτη της µεταγραφής και έκφρασης 
αυτών των γονιδίων µε στόχο την αντιµε-
τώπιση ασθενειών µε γενετική βελτίωση και 
σχεδιασµό εµβολίων. 

Φώτης Παπαδήµας | Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ο Φώτης Παπαδήµας ανήκει στο Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τµήµατος 
Γεωπονικών Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας και 
Επιστήµης Τροφίµων. Έχει  πτυχίο Χηµείας 
και Επιστήµης Τροφίµων (BSc Hons) και  
διδακτορικό τίτλο στην Επιστήµη της 
Γαλακτοκοµίας (Dairy Science) από το 
Reading University, στο Ηνωµένο Βασίλειο. 
Έχει εργαστεί σε µεγάλες γαλακτοβιοµηχα-
νίες της Κύπρου ως ∆ιευθυντής Ποιότητας 
και έχει διατελέσει σύµβουλος επιχειρή-
σεων/οργανισµών και εκπαιδευτής σε θέ-
µατα ∆ιαχείρισης Συστηµάτων Ασφάλειας 
Τροφίµων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρο-
ντα περιλαµβάνουν θέµατα µικροβιολογίας 
τροφίµων, τους βιοχηµικούς µηχανισµούς 
ωρίµανσης των τυριών, καθώς και τα λει-
τουργικά (functional) τρόφιµα.

Δηµήτρης Τσάλτας  | Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ο ∆ηµήτρης Τσάλτας ανήκει στο Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τµήµατος 
Γεωπονικών Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας και 
Επιστήµης Τροφίµων.  Έχει πτυχίο Γεωπόνου 
και µεταπτυχιακό (MSc) στη Φυτοπροστα-
σία από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
Κατέχει διδακτορικό τίτλο από το Imperial 
College London µε ειδίκευση στη Μοριακή 
Φυτοπαθολογία. Συνέχισε µεταδιδακτορι-
κές σπουδές στη Μοριακή Μικροβιολογία 
στο University of Connecticut (USA).  
Εργάστηκε στο Ινστιτούτο Γεωργικών 

Ερευνών ως Σύµβουλος Ερευνών στον 
κλάδο Φυτοπροστασίας. Τα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν θέµατα 
σχέσης παθογόνου-ξενιστή σε µοριακό και 
βιοχηµικό επίπεδο, η δηµιουργία biofilm 
από τους µικροοργανισµούς, η µελέτη του 
µηχανισµού quorum sensing στα βακτήρια 
και η βιολογική αντιµετώπιση ασθενειών 
των φυτών.
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Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας 
και Επιστήµης Τροφίµων

Εισαγωγή 

Η αγροτική οικονοµία της Κύπρου, όπως 
και άλλοι τοµείς της κυπριακής οικονοµίας, 
βρίσκεται σε µια µεταβατική φάση λόγω του 
νέου οικονοµικού και θεσµικού περιβάλλο-
ντος που διαµορφώθηκε ως αποτέλεσµα 
της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και της φιλελευθεροποίησης του 
διεθνούς εµπορίου µε επακόλουθο τα κυ-
πριακά  προϊόντα να υφίστανται ισχυρές 
ανταγωνιστικές πιέσεις στις αγορές του 
εξωτερικού αλλά και στην  εσωτερική αγο-
ρά.  Για να µπορέσει να προσαρµοστεί και να 
επιβιώσει / αναπτυχθεί η κυπριακή γεωργία 
στο νέο περιβάλλον θα πρέπει απαραίτητα 
να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της, 
µειώνοντας σηµαντικά το κόστος παραγω-
γής και παράλληλα βελτιώνοντας ουσιαστι-
κά την ποιότητα των ντόπιων αγροτικών 
προϊόντων.  Το ίδιο ισχύει για τα µεταποιη-
µένα αγροτικά προϊόντα φυτικής και ζωικής 
προέλευσης και γενικά για τον τοµέα της 
βιοµηχανίας και βιοτεχνίας τροφίµων και 
ποτών, που αποτελεί σήµερα το σηµαντικό-
τερο κλάδο της κυπριακής µεταποιητικής 
βιοµηχανίας.  
Η απαιτούµενη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας των προϊόντων µας µπορεί να 
επιτευχθεί µόνο µε τον εκσυγχρονισµό και 
την τεχνολογική αναβάθµιση των γεωργο-
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, καθώς 
και των βιοτεχνικών και βιοµηχανικών µο-
νάδων τροφίµων.  Επίσης τόσο στον πρωτο-
γενή τοµέα της αγροτικής παραγωγής όσο 
και στο δευτερογενή  τοµέα της µεταποίη-
σης αγροτικών προϊόντων επιβάλλεται  η 

υιοθέτηση νέων µεθόδων και διαδικασιών  
παραγωγής, που θα διασφαλίζουν την αει-
φορική χρήση των φυσικών και βιολογικών 
πόρων, την ποιότητα και ασφάλεια των πα-
ραγόµενων τροφίµων, την  άµβλυνση των 
δυσµενών  επιπτώσεων στο περιβάλλον και 
στη βιοποικιλότητα, την υγεία και ευηµερία 
των παραγωγικών ζώων καθώς και όλες τις 
άλλες απαιτήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς.  Θα πρέπει ακόµη να δοθεί έµφαση 
στην παραγωγή νέων προϊόντων, στην αξι-
οποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
που συγκεντρώνουν τα παραδοσιακά προ-
ϊόντα της Κύπρου, και στη βελτίωση των 
συνθηκών αποθήκευσης, συσκευασίας, τυ-
ποποίησης και διακίνησης των προϊόντων.  
Απαραίτητη εξάλλου θεωρείται η συστη-
µατική διενέργεια ερευνών αγοράς, ώστε 
η παραγωγή γεωργικών προϊόντων και 
τροφίµων να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις 
συνεχώς µεταβαλλόµενες προτιµήσεις των 
καταναλωτών, καθώς και η υιοθέτηση σύγ-
χρονων µεθόδων προβολής και εµπορίας 
(µάρκετινγκ) των κυπριακών προϊόντων. 
Με γνώµονα τις πιο πάνω σύγχρονες ανά-
γκες και απαιτήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς και µε στόχο να συµβάλει στην επι-
βαλλόµενη τεχνολογική αναβάθµιση και εκ-
συγχρονισµό, τόσο του πρωτογενούς τοµέα 
της αγροτικής παραγωγής όσο και του αλλη-
λένδετου µε αυτό δευτερογενούς τοµέα της 
µεταποιητικής βιοµηχανίας και βιοτεχνίας 
τροφίµων, το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο 
Κύπρου ίδρυσε, για πρώτη φορά στην 
Κύπρο, Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, 
Βιοτεχνολογίας, και Επιστήµης Τροφίµων.  

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Το νέο Τµήµα θα προσφέρει πανεπιστηµι-
ακό πτυχίο σε τρεις βασικές κατευθύνσεις 
των γεωπονικών επιστηµών και των τροφί-
µων: α) Επιστήµη και Τεχνολογία Φυτικής 
Παραγωγής, β) Επιστήµη και Τεχνολογία 
Ζωϊκής Παραγωγής (που περιλαµβάνει και 
την ιχθυοπαραγωγή - υδατοκαλλιέργεια) 
και γ) Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων.  
Και στις τρεις αυτές κατευθύνσεις, τόσο  το 
πρόγραµµα σπουδών όσο και η έρευνα θα 
δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στις νέες επιστη-
µονικές µεθόδους και τεχνολογικές εφαρ-
µογές, που θεωρούνται απαραίτητες για 
τον εκσυγχρονισµό και την τεχνολογική 
αναβάθµιση της Κυπριακής αγροτικής οι-
κονοµίας και βιοµηχανίας τροφίµων.  Στο 
πλαίσιο αυτό, το νέο Τµήµα θα αναπτύξει 
διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα 
σε τεχνολογίες αιχµής όπως είναι ο τοµέας 
της Βιοτεχνολογίας και οι πολλαπλές  εφαρ-
µογές της στη φυτική και ζωική  παραγωγή, 
τη βιοµηχανία τροφίµων και το περιβάλλον.  
Στον τοµέα αυτό θα αναπτυχθεί µελλοντικά 
ειδικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα.  
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Ε.Ε., στα 
πλαίσια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, 
οι τοµείς της αγροτικής παραγωγής, αλι-
είας-υδατοκαλλιέργειας, τροφίµων και 
βιοτεχνολογίας,  εντάσσονται σε µια νέα 
και ενιαία έννοια σύγχρονης οικονοµικής 
δραστηριότητας, που είναι γνωστή ως «βιο-
οικονοµία  βασισµένη στη γνώση».  Κύριος 
στόχος του Τµήµατος θα είναι εποµένως η 
καλλιέργεια, ανάπτυξη και προώθηση του 
σύγχρονου αυτού τοµέα της βιο-οικονο-
µίας στην Κύπρο, µε την παραγωγή (µέσω 
της έρευνας) και διάδοση (µέσω της εκπαί-
δευσης) της απαραίτητης επιστηµονικής 
γνώσης, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.   
Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος 
στοχεύει να προετοιµάζει τους φοιτητές 
του για επαγγελµατική σταδιοδροµία στο 
δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα.  Μερικά 
παραδείγµατα δηµόσιων φορέων, όπου 
θα µπορούν να απασχοληθούν παραγω-
γικά οι πτυχιούχοι του Τµήµατος, είναι 
το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος καθώς και τα διάφο-

ρα τµήµατα και  υπηρεσίες του (Τµήµα 
Γεωργίας, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, 
Τµήµα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών), 
ο Οργανισµός Γεωργικής Ασφάλισης, ο 
Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών, το 
Κεντρικό Χηµείο του Κράτους κ.ά.  
Στον ιδιωτικό τοµέα, οι πτυχιούχοι του 
Τµήµατος θα µπορούν, ανάλογα µε την ειδι-
κότητά τους, να σταδιοδροµήσουν ως ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες ή διευθυντικά στελέχη 
σε µεγάλα αγροκτήµατα και γεωργοκτηνο-
τροφικές , θερµοκηπιακές ή φυτωριακές µο-
νάδες καθώς και σε µονάδες ανθοκοµίας και 
αρχιτεκτονικής κήπων, υδατοκαλλιέργει-
ας-ιχθυοπαραγωγής, εταιρείες γεωργικών 
συµβούλων και εµπειρογνωµόνων, φυτο-
προστασίας και σποροπαραγωγής, οµάδες 
παραγωγών, συµβούλια παραγωγής και 
διάθεσης αγροτικών προϊόντων, µονάδες 
µεταποίησης αγροτικών προϊόντων, οινο-
βιοµηχανίες και περιφερειακά οινοποιεία, 
βιοµηχανίες γαλακτοκοµικών προϊόντων, 
εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίµων 
κ.ά.  
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος θα µπορούν 
επίσης να σταδιοδροµήσουν και στο εξωτε-
ρικό είτε διεκδικώντας κατάλληλες θέσεις 
στις διάφορες υπηρεσίες της Ε.Ε. (Γενικές 
∆ιευθύνσεις Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Αλιείας και Θαλασσίων 
Υποθέσεων, Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης) είτε ως εκπρόσωποι της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις διάφορες 
επιτροπές και υπηρεσίες της Ε.Ε.  Τέλος, οι 
πτυχιούχοι του Τµήµατος θα µπορούν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε µεταπτυχι-
ακό και διδακτορικό επίπεδο και να σταδιο-
δροµήσουν ως ερευνητές ή ακαδηµαϊκοί σε 
ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια στην 
Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Όραµα  Τµήµατος

Όραµα του Tµήµατος είναι να εξελιχθεί 
και να εδραιωθεί ως ένα διεθνώς αναγνω-
ρισµένο κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης 
στον τοµέα των Γεωπονικών Επιστηµών, 
της Βιοτεχνολογίας, και της Επιστήµης των 
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Τροφίµων. Πρωταρχικός στόχος είναι η πα-
ραγωγή και διάδοση των επιστηµονικών 
γνώσεων και τεχνολογιών  που είναι απα-
ραίτητες για την ορθολογική και αειφορική 
ανάπτυξη της Κυπριακής αγροτικής οικο-
νοµίας (περιλαµβανοµένης και της αλιείας-
υδατοκαλλιέργειας), της βιοτεχνολογίας 
και της βιοµηχανίας τροφίµων,  στα πλαίσια 
της νέας έννοιας της Βιο-οικονοµίας που 
είναι βασισµένη στη γνώση.  Ο πιο πάνω  
στόχος θα επιτευχθεί µε την επιστηµονική 
έρευνα και µε την εκπαίδευση επιστηµόνων 
υψηλής στάθµης, που θα µπορούν να υπηρε-
τήσουν τους συγκεκριµένους τοµείς αλλά 
και την ευρύτερη  κοινωνική και οικονοµική 
ανάπτυξη του τόπου.  

Στόχοι Τµήµατος

Οι στόχοι του Tµήµατος είναι:

•  Να προσελκύει και να διατηρεί φοιτητές 
καθώς και ακαδηµαϊκό και υποστηρικτι-
κό προσωπικό της υψηλότερης δυνατής 
στάθµης.

•  Να παρέχει στους φοιτητές του την πιο 
σύγχρονη επιστηµονική κατάρτιση στις 
γεωπονικές επιστήµες, στη βιοτεχνολο-
γία και στην επιστήµη τροφίµων, και να 
προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχια-
κή και µεταπτυχιακή ακαδηµαϊκή εκπαί-
δευση, προσελκύοντας φοιτητές από την 
Κύπρο, από γειτονικές χώρες, και από χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

•  Να διεξάγει καινοτόµο εφαρµοσµένη έρευ-
να υψηλής στάθµης και να παρέχει συµ-
βουλευτικές υπηρεσίες που να στοχεύουν 
στην καλλιέργεια και τον επιστηµονικό 
αναπροσδιορισµό των γεωπονικών επι-
στηµών, της βιοτεχνολογίας και επιστή-
µης τροφίµων, και γενικά του ευρύτερου 
επιστηµονικού τοµέα της Βιο-οικονοµίας.

•  Να δηµιουργήσει και να διατηρεί στενούς 
δεσµούς συνεργασίας µε την τοπική αλλά 
και τη διεθνή βιοµηχανία παραγωγής και 
µεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ώστε 
να µπορέσει να εξελιχθεί σε ένα διεθνές 
κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στο συ-

γκεκριµένο τοµέα.

•  Να προωθήσει την ορθολογική και αειφό-
ρο αγροτική ανάπτυξη     σε σχέση µε τους 
φυσικούς και βιολογικούς πόρους, τη βιο-
ποικιλότητα  και το περιβάλλον.

•  Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή 
συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητι-
κότητα και διακίνηση φοιτητών και ακα-
δηµαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.

•  Να παρέχει τη βάση για την προώθηση της 
διά βίου µάθησης. 

Ειδικότερα, ο Τοµέας Επιστήµης και 
Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής του 
Τµήµατος εστιάζει την προσοχή του στην 
ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση της 
φυτικής παραγωγής, µε στόχο την επίτευ-
ξη αυτάρκειας σε βασικά προϊόντα και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η 
καλλιέργεια της επιστηµονικής γνώσης και 
η ερευνητική προσπάθεια του Τοµέα  θα 
επικεντρωθούν σε δύο βασικούς άξονες:

• Τη βελτίωση των καλλιεργούµενων φυτών 
(οπωροκηπευτικών, καλλωπιστικών και φυ-
τών µεγάλης καλλιέργειας) µέσω της δηµι-
ουργίας και προώθησης νέων, βελτιωµένων 
ποικιλιών και καλλιεργητικών τεχνικών.

• Την ανάπτυξη και προώθηση νέων µεθό-
δων φυτικής παραγωγής και φυτοπροστα-
σίας, που να είναι  αποτελεσµατικές αλλά 
και  περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδε-
κτές.

Ο Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας 
Ζωικής Παραγωγής εστιάζει την προσοχή 
του στην επιστηµονική έρευνα και στην 
υψηλής στάθµης εκπαίδευση των φοιτητών 
στα αντικείµενα της γενετικής βελτίωσης, 
αναπαραγωγής, διατροφής, υγιεινής και 
διαχείρισης παραγωγικών ζώων (αγελάδες, 
αιγοπρόβατα, χοίροι, πουλερικά) καθώς και 
υδρόβιων οργανισµών (ψάρια, οστρακοειδή 
κλπ.). Η προαγωγή της  βασικής και εφαρ-
µοσµένης έρευνας για την ανάπτυξη της 
απαραίτητης τεχνογνωσίας και τεχνολογί-
ας που θα συνεισφέρει στην κερδοφορία και 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ανταγωνιστικότητα της κυπριακής κτηνο-
τροφίας, αλλά και στην ποιοτική αναβάθ-
µιση των ζωοκοµικών προϊόντων,  αποτελεί 
ύψιστη προτεραιότητα του Τοµέα. 

Ο Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας 
Τροφίµων εστιάζει την προσοχή του στην 
επιστηµονική έρευνα και στην υψηλής 
στάθµης εκπαίδευση που θα διασφαλίζουν 
την παραγωγή υγιεινών, ασφαλών και ποι-
οτικών τροφίµων και τον αποτελεσµατικό 
ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια της τρο-
φικής αλυσίδας (fork to farm).  Μέσω της 
έρευνας θα επιδιωχθεί η προώθηση καινο-
τοµιών και νέων πρακτικών διεργασιών που 
θα προσφέρουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα 
στους καταναλωτές, τη βιοµηχανία και την 
κοινωνία. Οι κύριες θεµατικές προτεραιό-
τητες του Τοµέα είναι: 

•  Μηχανική της διεργασίας και βιοδιεργα-
σίας τροφίµων

•  Χηµεία, Φυσική και Μικροβιολογία τρο-
φίµων

•  Σχεδιασµός νέων προϊόντων και διαχείρι-
ση ποιότητας. 

Πρόγραµµα Σπουδών 

Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος 
παρέχει µια γενική υποδοµή στις θετικές 
επιστήµες (Γενική και Ανόργανη Χηµεία, 
Οργανική Χηµεία, Φυσική, Μαθηµατικά, 
Στατιστική), βασική εκπαίδευση στις 
βιο-γεωπονικές επιστήµες (Ανατοµία και 
Φυσιολογία φυτών και ζώων, Συστηµατική 
Βοτανική, Γενετική, Βιοχηµεία, Μοριακή 
Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Μικροβιολογία, 
Εδαφολογία, Οικολογία και ∆ιαχείριση 
Περιβάλλοντος) και, τέλος, εξειδικευµένη 
επιστηµονική κατάρτιση σε τρεις βασικές 
κατευθύνσεις: 

α)  Επιστήµη και Τεχνολογία 
Φυτικής Παραγωγής,  

β)  Επιστήµη και Τεχνολογία 
Ζωικής Παραγωγής,  

γ)  Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων. 

Η γενική και βασική  εκπαίδευση, την 
οποία παρακολουθούν από κοινού  όλοι οι 
φοιτητές του Τµήµατος, παρέχεται κυρίως 
κατά τα τρία πρώτα εξάµηνα σπουδών και 
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων  και εισαγω-
γικά µαθήµατα στις τρεις κατευθύνσεις.  
Στόχος  είναι όπως µέχρι το τέλος του τρί-
του εξαµήνου, οι φοιτητές αποκτήσουν µια 
σφαιρική αντίληψη των γνωστικών αντι-
κειµένων του Τµήµατος, ώστε να µπορούν 
να επιλέξουν κατεύθυνση ανάλογα µε τα 
ενδιαφέροντα και τους µελλοντικούς επαγ-
γελµατικούς τους στόχους.  Στο τελευταίο 
έτος σπουδών οι φοιτητές και των τριών 
κατευθύνσεων, παράλληλα µε τα µαθήµα-
τα της ειδικότητάς τους, παρακολουθούν 
µαθήµατα Οικονοµικών και ∆ιαχείρισης.  
Ταυτόχρονα, ολοκληρώνουν την κατάρτισή 
τους µε την εκπόνηση πτυχιακής διατριβής 
σε ένα από τα  αντικείµενα της ειδικότητάς 
τους, υπό την επίβλεψη καθηγητών του 
Τµήµατος.  

Για την απόκτηση πτυχίου του Τµήµατος 
Γεωπονικών Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας, 
και Επιστήµης Τροφίµων, απαιτεί-

ται η συµπλήρωση 242 Ευρωπαϊκών 
Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ), στα 
πλαίσια του συστήµατος ECTS.     
Οι απαιτήσεις για απόκτηση πτυχίου συνο-
ψίζονται ως ακολούθως:

Α)   Κοινά µαθήµατα (κυρίως τα τρία πρώτα 
εξάµηνα)

•  Γενική υποδοµή στις Φυσικές 
Επιστήµες: 27 ΕΠΜ 

•  Βασική  εκπαίδευση στις Βιο-γε-
ωπονικές Επιστήµες: 62 ΕΠΜ

• Ξένη γλώσσα: 8 ΕΠΜ

Β)  Μαθήµατα ειδικότητας (από 
4ο µέχρι 8ο εξάµηνο) 

•  Εξειδικευµένη επιστηµονική κα-
τάρτιση: 96-102 ΕΠΜ*

•  Μαθήµατα Οικονοµικών και 
∆ιαχείρισης: 10 ΕΠΜ 

•  Μαθήµατα  επιλογής: 18-24 ΕΠΜ*

•  Πρακτική εξάσκηση (καλοκαίρι µε-
ταξύ 3ου και 4ου έτους): 5 ΕΠΜ

• Πτυχιακή διατριβή (4ο έτος): 10 ΕΠΜ 

*    Υπάρχουν οριακές διαφορές ανάµεσα στις  
κατευθύνσεις
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ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(Κοινά Μαθήµατα 1ο, 2ο & 3ο Εξάµηνο)

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο Εξάµηνο 2ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΓΒΤ 100 Γενική και Ανόργανη Χηµεία 6 ΓΒΤ 104 Βιοχηµεία 6

ΓΒΤ 101 Οργανική Χηµεία 6 ΓΒΤ 105 Μικροβιολογία 6

ΜΑΣ 110 Μαθηµατικά 5 ΓΒΤ 150  Εισαγωγή στην Επιστήµη και 
Τεχνολογία Τροφίµων

5

ΦΥΣ 101 Φυσική 5 ΓΒΤ 106 Στατιστική / Βιοµετρία 5

ΓΒΤ 110 Μορφολογία & Ανατοµία Φυτών 5 ΓΒΤ 107 Γενετική 4

ΑΓΓ 122 Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς 4 ΑΓΓ 180 Αγγλικά για Γεωπονικές Σπουδές 4

Σύνολο 31 Σύνολο 30

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

3ο Εξάµηνο

ECTS

ΓΒΤ 200 Οικολογία  & Διαχείριση Περιβάλλοντος 4

ΓΒΤ 210 Συστηµατική Βοτανική 5

ΓΒΤ 211 Φυσιολογία Φυτών 5

ΓΒΤ 212 Αρχές Φυτικής Παραγωγής 6

ΓΒΤ 213 Εδαφολογία – Λιπασµατολογία 5

ΓΒΤ 230 Αρχές Ζωικής Παραγωγής 6

Σύνολο 31
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ΠΤΥΧΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Μαθήµατα 4ου – 8ου  Εξαµήνου)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

4ο Εξάµηνο

ECTS

ΓΒΤ 214 Δενδροκοµία 6

ΓΒΤ 215 Γεωργική Ζωολογία & Νηµατωδολογία 5

ΓΒΤ 216  Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία 5

ΓΒΤ 217 Φυσική Εδάφους 5

ΓΒΤ 218 Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας 5

ΓΒΤ 219 Γεωργική Μετεωρολογία 4

Σύνολο 30

TΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΓΒΤ 310 Φυτοπαθολογία 6 ΓΒΤ 316 Ανθοκοµία και Αρχιτεκτονική Τοπίου 7

ΓΒΤ 311 Λαχανοκοµία 5 ΓΒΤ 317 Εντοµολογία -  Ακαρεολογία 7

ΓΒΤ 312 Γεωργική Υδραυλική – Αρδεύσεις 5 ΓΒΤ 318 Ασθένειες Καλλιεργούµενων Φυτών 5

ΓΒΤ 313 Γεωργική Μηχανολογία & Αυτοµατισµός 5 ΓΒΤ 319 Τεχνολογία Θερµοκηπίων & Υδροπονία 5

ΓΒΤ 314 Γενετική και Βελτίωση Φυτών 4 Μαθήµατα Επιλογής 6

ΓΒΤ 315 Αµπελουργία 4 ΓΒΤ 390 Καλοκαιρινή Πρακτική Εξάσκηση 5

Σύνολο 29 Σύνολο 35

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΓΒΤ 410  Φυτωριακή  Παραγωγή & Τεχνολογία 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού

5 ΓΒΤ 471  Αγροτική Οικονοµία (Διαχείριση, 
Εµπορία, Επιχειρηµατικότητα)

4

ΓΒΤ 411 Ζιζανιολογία 5 ΓΒΤ 472 Αγροτική Πολιτική 2

ΓΒΤ 412 Γεωργική Φαρµακολογία 5 ΓΒΤ 414  Μετασυλλεκτική  Φυσιολογία και 
Τεχνολογία

4

ΓΒΤ 413 Aειφορική Γεωργία 5 Μαθήµατα Επιλογής 8

ΓΒΤ 470 Αρχές  Οικονοµικών & Διαχείρισης 4 ΓΒΤ 490 Πτυχιακή Διατριβή 10

Μαθήµατα Επιλογής 4

Σύνολο 28 Σύνολο 28
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Μαθήµατα Επιλογής της Κατεύθυνσης Επιστήµης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής

Μάθηµα ECTS 

ΓΒΤ 474  Συνεταιρισµοί 2

ΓΒΤ 421 Αρωµατικά και Φαρµακευτικά Φυτά 4

ΓΒΤ 422 Υδρολογία 4

ΓΒΤ 423 Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα 4

ΓΒΤ 424 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη Γεωργία 2

ΓΒΤ 425 Σχέδιο µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (CAD) 3

ΓΒΤ 426 Γεωργικές Κατασκευές 4

ΓΒΤ 427 Θερµοκηπιακή Παραγωγή Λαχανικών 4

*  Άλλα µαθήµατα µπορούν επίσης να επιλεγούν από τις δύο άλλες κατευθύνσεις του Τµήµατος, καθώς και από άλλα Τµήµατα/ Σχολές του 
Πανεπιστηµίου.

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



43

ΠΤΥΧΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ , ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Μαθήµατα 4ου – 8ου  Εξαµήνου)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

4ο Εξάµηνο

ECTS

ΓΒΤ 250 Συσκευασία Τροφίµων 5

ΓΒΤ 251 Μηχανική Τροφίµων 5

ΓΒΤ 252 Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίµων 5

ΓΒΤ 253 Χηµεία Τροφίµων 6

ΓΒΤ 254 Φυσική Τροφίµων 5

ΓΒΤ 216 Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία 5

Σύνολο 31

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΓΒΤ 350 Οινολογία 6 ΓΒΤ 355 Μικροβιολογία Τροφίµων 6

ΓΒΤ 351 Βιοµηχανικές Ζυµώσεις 6 ΓΒΤ 356 Επεξεργασία και Ποιότητα Τροφίµων 7

ΓΒΤ 352 Ενζυµολογία Τροφίµων 6 ΓΒΤ 357  Λειτουργικότητα Τροφίµων  και 
Συστατικών

6

ΓΒΤ 353 Γαλακτοκοµία 6 ΓΒΤ 358 Επιστήµη και Τεχνολογία Κρέατος 6

ΓΒΤ 354 Επιστήµη και Κοινωνία 2 Μαθήµατα Επιλογής 5

Μαθήµατα Επιλογής 4 ΓΒΤ 390 Καλοκαιρινή Πρακτική Εξάσκηση 5

Σύνολο 30 Σύνολο 35

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΓΒΤ 470  Αρχές  Οικονοµικών & Διαχείρισης 4 ΓΒΤ 414  Μετασυλλεκτική  Φυσιολογία και 
Τεχνολογία

4

ΓΒΤ 450 Κίνδυνοι από τα Τρόφιµα 5 ΓΒΤ 454  Επεξεργασία Απόβλητων Βιοµηχανιών 
Τροφίµων

2

ΓΒΤ 451 Διατροφή του Ανθρώπου και Υγεία 5 ΓΒΤ 473  Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Τροφίµων

4

ΓΒΤ 452 Νοµοθεσία Τροφίµων 2 Μαθήµατα Επιλογής 7

ΓΒΤ 453 Ανάλυση Τροφίµων 4 ΓΒΤ 490 Πτυχιακή Διατριβή 10

Μαθήµατα Επιλογής 7

Σύνολο 27 Σύνολο 27
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Μαθήµατα Επιλογής της Κατεύθυνσης Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

Μάθηµα ECTS 

ΓΒΤ 460 Ειδικές Μελέτες Περιπτώσεων στην Ποιότητα Τροφίµων 6

ΓΒΤ 461 Οργανοληπτική Αξιολόγηση Τροφίµων 4

ΓΒΤ 462 Απώλεια Θρεπτικών Συστατικών κατά την Επεξεργασία 2

ΓΒΤ 463 Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίµων 4

*  Άλλα µαθήµατα µπορούν επίσης να επιλεγούν από τις δύο άλλες κατευθύνσεις του Τµήµατος, καθώς και από άλλα Τµήµατα/ Σχολές του 
Πανεπιστηµίου.

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΠΤΥΧΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Μαθήµατα 4ου – 8ου  Εξαµήνου)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

4ο Εξάµηνο

ECTS

ΓΒΤ 231 Βιολογία Ζώων  (Ανατοµία-Φυσιολογία) 5

ΓΒΤ 232 Γενετική και Βελτίωση Ζώων 5

ΓΒΤ 233 Τεχνολογία Ζωοτροφών 5

ΓΒΤ 234 Βιοµετρία & Πειραµατισµός 5

ΓΒΤ 252  Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίµων 5

ΓΒΤ 216  Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία 5

Σύνολο 30

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΓΒΤ 330  Βοοτροφία (Γαλακτοπαραγωγή - 
Κρεοπαραγωγή)

5 ΓΒΤ 334 Υδατοκαλλιέργεια και Αλιεία 5

ΓΒΤ 331 Αναπαραγωγή και Γονιµότητα Ζώων 5 ΓΒΤ 335  Φυσιολογία Θρέψης και Διατροφή 
Μονογαστρικών

5

ΓΒΤ 332 Παραγωγή στα Μικρά Μηρυκαστικά  5 ΓΒΤ 336 Μελισσοκοµία και Τεχνολογία Μέλιτος 5

ΓΒΤ 333  Φυσιολογία Θρέψης και Διατροφή 
Μηρυκαστικών

5 ΓΒΤ 337 Παθοφυσιολογία και Ασθένειες Ζώων 5

ΓΒΤ 354 Επιστήµη και Κοινωνία 2 ΓΒΤ 338  Διαχείριση Γενετικών Πόρων και 
Βιοπληροφορική 

5

Μαθήµατα Επιλογής 6 Μαθήµατα Επιλογής 5

ΓΒΤ 390 Καλοκαιρινή Πρακτική Εξάσκηση 5

Σύνολο 28 Σύνολο 35

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΓΒΤ 470 Αρχές  Οικονοµικών & Διαχείρισης 4 ΓΒΤ 471 Αγροτική Οικονοµία  (Διαχείριση & Εµπορία) 4

ΓΒΤ 413 Aειφορική Γεωργία 4 ΓΒΤ 433 Κτηνιατρική Φαρµακολογία 5

ΓΒΤ 430 Ιχθυοπαραγωγή 5 ΓΒΤ 472 Αγροτική Πολιτική 2

ΓΒΤ 431 Χοιροτροφία 5 Μαθήµατα Επιλογής 7

ΓΒΤ 432 Πτηνοτροφία 5 ΓΒΤ 490 Πτυχιακή Διατριβή 10

Μαθήµατα Επιλογής 6

Σύνολο 29 Σύνολο 28
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Μαθήµατα Επιλογής της Κατεύθυνσης Επιστήµης και Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής

Μάθηµα ECTS 

ΓΒΤ 440 Ειδικά θέµατα στη Γενετική Βελτίωση Ζώων 5

ΓΒΤ 441 Ειδικά θέµατα στην Αναπαραγωγή Αλόγων 5

ΓΒΤ 442 Εφαρµογή Υπολογιστών στη Ζωοτεχνία 5

ΓΒΤ 443 Συµπεριφορά και Ενδοκρινολογία Ζώων 5

ΓΒΤ 444 Φυσιολογία Προσαρµογής 5

*  Άλλα µαθήµατα µπορούν επίσης να επιλεγούν από τις δύο άλλες κατευθύνσεις του Τµήµατος,  καθώς και από άλλα Τµήµατα/ Σχολές του 
Πανεπιστηµίου.

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Περιγραφή Μαθηµάτων

Μαθήµατα Υποδοµής (κοινά και στις τρεις κατευθύνσεις)

ΓΒΤ 100  Γενική και Ανόργανη Χηµεία

Εισαγωγή (ατοµική θεωρία, ατοµικά και 
µοριακά τροχιακά, περιοδικό σύστηµα 
στοιχείων). Χηµικοί δεσµοί (ιονικός, οµοι-
οπολικός, ετεροπολικός και δεσµός υδρο-
γόνου). Σύµπλοκες ενώσεις (ονοµατολογία, 
µαγνητικές ιδιότητες, θεωρία κρυσταλλι-
κού πεδίου και η βιολογική σηµασία των 
σύµπλοκων ενώσεων). Χηµικές ισορροπί-
ες, ιονική ισορροπία σε υδατικά διαλύµατα 
(όξινα και βασικά, υδρόλυση, ουδέτερα δια-
λύµατα, καθίζηση, στοιχειοµετρική ανάλυ-
ση). Οξειδωτικές-αναγωγικές αντιδράσεις. 
Αρχές της ηλεκτροχηµείας. Χηµική θερ-
µοδυναµική (εντροπία, ενθαλπία, βαθµοί 
ελευθερίας). Υγρά και διαλύµατα, κλασµα-
τική απόσταξη. Χηµική κινητική (ρυθµός και 
µηχανισµοί των αντιδράσεων, θεωρία µετα-
βατικής κατάστασης, κατάλυση). Ανόργανη 
ποιοτική ανάλυση. Ονοµατολογία και ιδι-
ότητες ανόργανων στοιχείων γεωπονικού 
ενδιαφέροντος (Ν, S, P, K, Na, Ca, Mg, Al, 
Fe, Cu, Zn κ.α.). Το µάθηµα περιλαµβάνει 
διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις.

ΓΒΤ 101  Οργανική Χηµεία

Εισαγωγή. Ονοµατολογία της Οργανικής 
Χηµείας. Ταξινόµηση των οργανικών αντι-
δράσεων (S nU Sn2, El, E2). ∆οµή των 
µορίων-στερεοχηµεία (εναντιοϊσοµερή, 
διαστερεοϊσοµερή, ρακεµικό άλας, ασύµ-
µετρες συνθέσεις). Φασµατοσκοπία (υπε-
ριώδης, ορατή, υπέρυθρη, NMR, µαζική). 
Στοιχεία στερεοχηµείας και φασµατοσκο-
πίας. Κορεσµένοι και ακόρεστοι υδρο-

γονάνθρακες (ιδιότητες και αντιδράσεις 
αλκανίων, αλκενίων και αλκινίων, οργανο-
µεταλλικά σύµπλοκα). Καρβονυλικές ενώ-
σεις και εστέρες (ιδιότητες και αντιδράσεις 
αλδεϋδών, κετονών, οξέων, εστέρων και 
αµίδων). Λιπίδια (παράγωγα γλυκερόλης, 
προσταγλανδίνες-κυκλικό οξύ, προστα-
κυκλίνες) Αζωτούχες ενώσεις (αµίνες, αµι-
νοξέα, πεπτίδια και πρωτεΐνες). Πουρίνες, 
πυριµιδίνες και νουκλεϊκά οξέα. Αρωµατικές 
ενώσεις. Σάκχαρα (όλιγο & πολυσακχαρί-
τες). Βιταµίνες, ορµόνες, τερπένια και στε-
ροειδή.  Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις 
και εργαστηριακές ασκήσεις.

ΜΑΣ 110  Μαθηµατικά  

Ευκλείδειοι χώροι, γραµµικά διαστήµατα 
και εφαρµογές. Μήτρες, ορίζουσες, γραµ-
µικά συστήµατα εξισώσεων. Σειρές πραγ-
µατικών αριθµών. Βάσεις διανυσµατικών 
χώρων. Εσωτερικό και εξωτερικό γινόµε-
νο. Ορισµένα και αόριστα ολοκληρώµατα. 
Ολοκλήρωση συνάρτησης. Εµβαδόν επί-
πεδων σχηµάτων. ∆ιαφορικές εξισώσεις. 
Εφαρµογή των διαφορικών εξισώσεων 
στη Φυσική και τη Βιολογία. Συναρτήσεις 
πολλών µεταβλητών. Μερικές παράγωγοι. 
Μέγιστα, ελάχιστα. ∆ιπλά και πολλαπλά 
ολοκληρώµατα: ορισµοί και παραδείγµατα.  
Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και φρο-
ντιστήρια για επίλυση ασκήσεων.

ΦΥΣ 101  Φυσική

Μάθηµα Γενικής Φυσικής ειδικά σχεδι-
ασµένο για τις ανάγκες των φοιτητών 
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του Τµήµατος Γεωπονικών Επιστηµών, 
Βιοτεχνολογίας, και Επιστήµης Τροφίµων. 
∆ιδάσκονται συνοπτικά επιλεγµένα θέµατα 
από τους ακόλουθους κλάδους της Φυσικής: 
Μηχανική των Ρευστών, Θερµότητα και 
Θερµοδυναµική, Οπτική, Πυρηνική Φυσική 
(µε έµφαση στα βιολογικά αποτελέσµατα 
των πυρηνικών ακτινοβολιών). Το µάθηµα 
περιλαµβάνει διαλέξεις, φροντιστήρια για 
επίλυση ασκήσεων και µικρό αριθµό εργα-
στηριακών ασκήσεων υπό µορφή επιδείξε-
ων.

ΓΒΤ 110  Μορφολογία & Ανατοµία 
Φυτών

Η δοµή των φυτικών οργανισµών από το 
µοριακό στο οργανικό επίπεδο . Το χαρα-
κτηριστικό φυτικό κύτταρο. Υποκυτταρικές 
µονάδες. ∆υναµική της διαίρεσης των φυτι-
κών κυττάρων. Όργανα φυτού: Βλαστός 
(οντογένεση και εξωτερική µορφολογία, 
πρωτογενής και δευτερογενής ανάπτυξη), 
Φύλλο (προέλευση και ανάπτυξη, ανατο-
µία και µορφολογία), Ρίζα (οντογένεση 
και µορφολογία, πρωτογενής και δευτε-
ρογενής αύξηση). Μεταµορφώσεις των 
βλαστών, φύλλων και ριζών. Εγγενής και 
αγενής πολλαπλασιασµός. Αναπαραγωγή 
στα Σπερµατόφυτα. Άνθος (µορφολογία και 
ανατοµία, τύποι ανθέων, εξέλιξη), Καρπός 
(τύποι, ανατοµία), Σπέρµα (ανατοµία, σχη-
µατισµός του εµβρύου και του ενδοσπέρ-
µιου, διασπορά, φύτρωση).  Το µάθηµα 
περιλαµβάνει διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις.

AΓΓ 122  Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς 
Σκοπούς

Το ΑΓΓ 122 είναι ένα τρίωρο µάθηµα την 
εβδοµάδα, τεσσάρων πιστωτικών µονά-
δων.  Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για 
την απόκτηση πτυχίου και επικεντρώνεται 
στην εκµάθηση των αγγλικών για ακαδη-
µαϊκούς σκοπούς. Στοχεύει να στηρίξει τις 
σπουδές των φοιτητών µε την ανάπτυξη 
της Αγγλικής γλώσσας σε ένα ακαδηµαϊκό 
επίπεδο. Αυτή η σειρά µαθηµάτων σκοπεύ-

ει να εξοικειώσει τους φοιτητές µε κείµενα 
σχετικά µε θέµατα γενικού και ακαδηµαϊκού 
περιεχοµένου και ενδιαφέροντος. Το υλικό 
θα χρησιµοποιηθεί για να εξοικειώσει τους 
φοιτητές µε είδη γραφής, όπως η αφήγηση 
και η περιγραφή. Θα αναπτύξει επίσης τις 
δεξιότητες ακουστικής κατανόησης των 
φοιτητών. Επιπλέον, οι φοιτητές θα έχουν 
την δυνατότητα να αναπτύξουν τον προ-
φορικό τους λόγο, συµµετέχοντας ενεργά 
σε διαλόγους, συνοµιλίες, και προφορικές 
παρουσιάσεις.

ΓΒΤ 104  Βιοχηµεία 

Εισαγωγικό µάθηµα Γενικής Βιοχηµείας που 
αποτελεί ουσιώδη και απαραίτητη υποδοµή 
και για τις τρεις κατευθύνσεις του Τµήµατος.  
Πραγµατεύεται τα ακόλουθα θέµατα: Ύδωρ, 
ιδιότητες διαλυµάτων, ρυθµιστικά διαλύ-
µατα. Βιολογικά µόρια (αµινοξέα) και µα-
κροµόρια. Πρωτεΐνες (επίπεδα οργάνωσης, 
αλληλεπίδραση, σύνθεση, διαφοροποίη-
ση, λειτουργίες). Ένζυµα. Υδατάνθρακες 
(δοµή και µεταβολισµός). Ενεργειακός µε-
ταβολισµός (κύκλος του Krebs, οξειδωτική 
φωσφορυλίωση, ζυµώσεις). Λιπίδια (δοµή 
και µεταβολισµός, λιποπρωτεΐνες, λιπίδια 
αγγελιοφόροι). Νουκλεϊκά οξέα, γενετι-
κός κώδικας, τεχνολογία ανασυνδυασµού 
DNA. Βιταµίνες. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις.

Προαπαιτούµενο:  Οργανική Χηµεía

ΓΒΤ 105  Μικροβιολογία

Εισαγωγικό µάθηµα στη Γενική και 
Συστηµατική Μικροβιολογία µε αναφορά 
σε µικροοργανισµούς που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για τις γεωπονικές επιστήµες 
και την επιστήµη και τεχνολογία τροφίµων. 
Ο ρόλος των µικροβίων στη ζωή µας, θετι-
κές και αρνητικές πτυχές. Κυτταρική δοµή. 
Μικροβιακή ποικιλότητα. Χηµικοί δεσµοί 
και µόρια ύδατος στα βιολογικά συστήµατα. 
Μακροµόρια. Προκαρυωτικοί µικροοργανι-

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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σµοί: Εισαγωγή στη Βακτηριολογία και τα 
Αρχαιοβακτήρια, Εισαγωγή στην Ιολογία. 
∆οµή, χαρακτηριστικά και ταξινόµηση των 
ιών. Ευκαρυωτικοί µικροοργανισµοί και συ-
στηµατική ταξινόµηση τους. Βιολογία του 
ευκαρυωτικού κυττάρου. Πρωτόζωα, εισα-
γωγή στην Παρασιτολογία. Μυκητολογία: 
µορφολογία, αναπαραγωγή, ταξινόµηση 
µυκήτων. Ειδική αναφορά στους ζυµοµύκη-
τες και µύκητες φυτοπαθολογικού ενδιαφέ-
ροντος.  Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις 
και εργαστηριακές ασκήσεις.

ΓΒΤ 150  Εισαγωγή στην Επιστήµη και 
Τεχνολογία Τροφίµων  

Γενική εισαγωγή και βασικές έννοιες στην 
Επιστήµη & Τεχνολογία Τροφίµων και 
τις κύριες υποειδικότητες της.  Αποτελεί 
απαραίτητο θεµέλιο για τους φοιτητές 
που θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση 
των Τροφίµων αλλά και µια εξίσου σηµα-
ντική υποδοµή για τους φοιτητές των δύο 
άλλων κατευθύνσεων (Φυτική και Ζωική 
Παραγωγή).  Καλύπτονται σε συντο-
µία οι ακόλουθες θεµατικές ενότητες: 1) 
Χηµεία, Βιοχηµεία και Φυσική Τροφίµων  
2) Μικροβιολογία Τροφίµων 3) Μηχανική 
Τροφίµων  4) Τροφική Αλυσίδα (µε έµφαση 
στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων). 
Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις,  ειδικές 
µελέτες, πρακτικές ασκήσεις και επισκέψεις 
σε βιοµηχανικές µονάδες τροφίµων. 

ΓΒΤ 106  Στατιστική / Βιοµετρία 

Εισαγωγικό µάθηµα Στατιστικής µε ειδική 
αναφορά στις βιολογικές εφαρµογές της 
(Βιοµετρία). ∆ιδάσκονται τα ακόλουθα θέ-
µατα: Πληθυσµός και ∆είγµα. Περιγραφική 
Στατιστική (Πίνακες και Κατανοµές 
Συχνοτήτων, Γραφικές Παραστάσεις, Μέτρα 
θέσης και µεταβλητότητας). Λογισµός 
Πιθανοτήτων.  Κανονική Κατανοµή. 
∆ιαστήµατα Εµπιστοσύνης για τη µέση τιµή 
ή για ένα ποσοστό. Έλεγχοι Υποθέσεων για 
µέσες τιµές (t-test µε ανεξάρτητα δείγµατα 
ή µε ζεύγη). Ανάλυση ∆ιασποράς (ANOVA) 

µε ένα παράγοντα. Απλή Γραµµική 
Παλινδρόµηση και Συσχέτιση. Έλεγχοι ανε-
ξαρτησίας χ2. Το µάθηµα περιλαµβάνει δια-
λέξεις και εφαρµογές µε τη χρήση Η/Υ.  

Προαπαιτούµενο:  Μαθηµατικά

ΓΒΤ 107  Γενετική 

Εισαγωγή στη Γενετική. Μενδελιανή ανά-
λυση (κυριαρχία, γενετική αλληλεπίδραση). 
Επεκτάσεις και εφαρµογές της Μενδελιανής 
Γενετικής. Γονότυπος και περιβάλλον. 
Κυτταρικός κύκλος. Μίτωση και µείωση. 
Τα χρωµατοσώµατα ως φορείς γονιδίων  Η 
φύση του γονιδίου. DNA, δοµή και λειτουρ-
γία. ∆οµή και λειτουργία των ευκαρυωτι-
κών και προκαρυωτικών χρωµατοσωµάτων. 
Ανασυνδυασµός και µετάλλαξη γονιδίων, 
ανασυνδυασµός βακτηρίων και των ιών 
τους. Εξωχρωµοσωµική κληρονοµικότητα. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και φρο-
ντιστήρια για επίλυση ασκήσεων.

ΑΓΓ 180  Αγγλικά για Γεωπονικές 
Σπουδές

Το ΑΓΓ 180 είναι ένα τρίωρο µάθηµα την 
εβδοµάδα, τεσσάρων πιστωτικών µονά-
δων.  Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για 
την απόκτηση πτυχίου και επικεντρώνεται 
στην εκµάθηση των αγγλικών για ειδικούς 
ακαδηµαϊκούς σκοπούς. Eίναι ειδικά σχε-
διασµένο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
των φοιτητών του κλάδου Γεωπονικών 
Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήµης 
Τροφίµων. Το υλικό που θα χρησιµοποιη-
θεί, θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές 
να εξοικειωθούν µε διάφορα είδη κειµένων 
(αναφορές, άρθρα) και µε διάφορους τύ-
πους γραφής (κατηγοριοποιήσεις, ανάλυση 
αιτιών και αποτελεσµάτων, σύγκριση και 
αντιπαράθεση).  Επιπλέον, θα δοθεί ευ-
καιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν την 
ακουστική τους κατανόηση και τον προ-
φορικό τους λόγο, λαµβάνοντας µέρος σε 
συζητήσεις, κάνοντας προφορικές παρουσι-
άσεις κ.α. Τέλος, θα δοθεί η ευκαιρία στους 
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φοιτητές να αναπτύξουν επαρκές λεξιλόγιο, 
φωνολογικό έλεγχο και κοινωνιογλωσσο-
λογική αντίληψη έτσι ώστε να µπορούν να 
εκφραστούν µε ένα ικανοποιητικό βαθµό 
σαφήνειας, ευφράδειας και αυθορµητισµού.

Προαπαιτούµενο: Αγγλικά για 
Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς 

ΓΒΤ 200  Οικολογία & Διαχείριση 
Περιβάλλοντος  
Η επιστήµη της Οικολογίας, ιστορική ανα-
σκόπηση και σχέσεις µε άλλες επιστήµες. 
Περιβαλλοντική επιδείνωση, αιτίες και 
τρόποι βελτίωσής της. Λειτουργικές σχέ-
σεις οργανισµών µε το βιοτικό και µε το 
αβιοτικό τους περιβάλλον. Στρατηγικές 
προσαρµογής. ∆υναµική πληθυσµών και 
αλληλεπιδράσεων. Η έννοια της βιοκοινό-
τητας: σχέσεις ειδών-τροφικά δίκτυα. Η 
έννοια του οικοσυστήµατος: δοµή και λει-
τουργία. Βιογεωχηµικοί κύκλοι, ανακύκλω-
ση ύλης. Οικολογική διαδοχή και φυσική 
επιλογή. Τύποι βιοσυστηµάτων, διαφορές 
και οµοιότητες φυσικών και ανθρωπογενών 
οικοσυστηµάτων. Βιοποικιλότητα και δια-
τήρηση/διαχείριση της. Κυριότερες αιτίες 
περιβαλλοντικής ρύπανσης και ρόλος τους 
στην αποσταθεροποίηση του περιβάλλο-
ντος.  

ΓΒΤ 210  Συστηµατική Βοτανική  

Το µάθηµα πραγµατεύεται τη συστηµατι-
κή ταξινόµηση, οικολογία και προσδιορι-
σµό των φυτών, µε έµφαση στη χλωρίδα 
της Κύπρου και στα φυτά οικονοµικής ση-
µασίας (καλλιεργούµενα, ζιζάνια, κλπ.). 
Εντάσσεται στην ενότητα των µαθηµάτων 
Βιολογίας Φυτών που αποτελεί ουσιώδη 
βιο-γεωπονική υποδοµή για όλους τους 
φοιτητές του Τµήµατος. ∆ιδάσκονται θέ-
µατα όπως: Ιστορική ανασκόπηση, βασικές 
µονάδες ταξινόµησης, ονοµατολογία, ταξι-
νοµικοί χαρακτήρες, συστήµατα ταξινόµη-
σης. Κρυπτόγαµα (Σχιζόφυτα, Φυκόφυτα, 
Μυκόφυτα, Λειχήνες, Βρυόφυτα, 
Πτεριδόφυτα). Λεπτοµερής αναφορά στα 
Σπερµατόφυτα (Γυµνόσπερµα και ειδικό-

τερα στα Αγγειόσπερµα). Προέλευση και 
εξέλιξη των Αγγειόσπερµων. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις.  

ΓΒΤ 211  Φυσιολογία Φυτών  

Το µάθηµα αυτό αποσκοπεί στη δηµιουργία 
του απαραίτητου επιστηµονικού υπόβαθρου 
για κατανόηση όλων των άλλων µαθηµάτων 
βιολογίας φυτών και επιστήµης και τεχνο-
λογίας φυτικής παραγωγής. ∆ιδάσκονται 
τα ακόλουθα θέµατα: Φυλογένεση των 
Αγγειόσπερµων. Λειτουργία κυτταρικών 
οργανιδίων. Φωτοσύνθεση  Αναπνοή. 
Μεταβολισµός αζώτου και βιολογική δέ-
σµευση. Ανόργανη θρέψη (αρχές). Υδατικές 
σχέσεις. Ανάπτυξη του φυτού: φυτικές ορ-
µόνες, ρυθµιστές φυτικής ανάπτυξης, τρο-
πισµοί, φωτοβιολογία, µεταγωγή σήµατος, 
γηρασµός φυτού. Αρχές της φυσιολογίας 
των καταπονήσεων (stress physiology). Το 
µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις, ασκήσεις 
στο εργαστήριο και ασκήσεις πεδίου.

Προαπαιτούµενο:  Μορφολογία 
και Ανατοµία Φυτών

ΓΒΤ 212  Αρχές Φυτικής Παραγωγής  

Το µάθηµα αυτό συνεχίζει από εκεί που 
τελειώνει το προηγούµενο (Φυσιολογία 
Φυτών) και αποτελεί το θεµέλιο για όλα τα 
αντικείµενα της Επιστήµης και Τεχνολογίας 
Φυτικής Παραγωγής που θα ακολουθήσουν. 
Τα θέµατα που καλύπτονται περιλαµβά-
νουν:  Ταξινόµηση και ονοµατολογία των 
καλλιεργούµενων φυτών, φυσιολογία, θρέ-
ψη και άρδευση, καλλιεργητικές πρακτικές, 
φυτοπροστασία, συγκοµιδή, αποθήκευση, 
εµπορία. Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέ-
ξεις, ασκήσεις στο εργαστήριο και ασκήσεις 
πεδίου µε στόχο να εξοικειωθεί ο φοιτητής 
µε τη µορφολογία, τη βοτανική ταξινόµηση, 
τα γενικά χαρακτηριστικά και την αναγνώ-
ριση και προσδιορισµό των πιο σηµαντικών 
οµάδων και ειδών καλλιεργούµενων φυτών, 
αλλά και µε τις βασικές αρχές και τεχνολο-
γίες φυτικής παραγωγής. 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Προαπαιτούµενα: Μορφολογία και Ανατοµία 
Φυτών, Συστηµατική Βοτανική, Φυσιολογία 
Φυτών (είναι δυνατή η ταυτόχρονη παρα-
κολούθηση)

ΓΒΤ 213  Εδαφολογία & Λιπασµατολογία 

Γενικά περί εδαφικών συστηµάτων. Το 
έδαφος ως ανεξάρτητο φυσικό σύστηµα.  
Στοιχεία ορυκτολογίας. Παράγοντες εδαφο-
γένεσης. Κοκκοµετρική και ορυκτολογική 
σύσταση εδαφών. Εδαφικό διάλυµα και ηλε-
κτρολύτες. Ρυθµιστική ικανότητα εδάφους. 
Οργανική ύλη εδάφους και η σηµασία της. 
Φυσικές ιδιότητες εδάφους. Μορφολογία 
εδάφους. Οξύτητα εδάφους και η σηµα-
σία της. Γενικά περί γονιµότητας εδαφών 
Βασικές έννοιες γονιµότητας. Κύρια θρε-
πτικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρος, κάλιο, 
ασβέστιο, µαγνήσιο. Μικροθρεπτικά στοι-
χεία. Θρέψη φυτών και Λιπασµατολογία. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις, ασκήσεις 
στο εργαστήριο και ασκήσεις πεδίου.

Προαπαιτούµενο:  
Γενική και Ανόργανη Χηµεία

ΓΒΤ 230  Αρχές Ζωϊκής Παραγωγής 

Εισαγωγικό µάθηµα στην Επιστήµη και 
Τεχνολογία Ζωικής Παραγωγής, µε ιδιαί-
τερη αναφορά στη διατροφή, διαχείριση 
και γενετική βελτίωση των παραγωγικών 
ζώων. Αποτελεί απαραίτητο υπόβαθρο για 
όλα τα υπόλοιπα µαθήµατα της επιστήµης 
και τεχνολογίας ζωικής παραγωγής αλλά 
και σηµαντικό στοιχείο βασικής βιο-γεω-
πονικής υποδοµής για τους φοιτητές που θα 
ακολουθήσουν τις δύο άλλες κατευθύνσεις 
του Τµήµατος. Περιλαµβάνει διαλέξεις, επι-
σκέψεις σε κτηνοτροφικές µονάδες και ειδι-
κές µελέτες.

Κατεύθυνση  Επιστήµης και 
Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής: 
Υποχρεωτικά Μαθήµατα

ΓΒΤ 214  Δενδροκοµία  

Το µάθηµα αυτό πραγµατεύεται τις κύρι-
ες οµάδες οπωροφόρων δένδρων, όπως 
γιγαρτόκαρπα, πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, 
ελιά, εσπεριδοειδή, υποτροπικά και τροπι-
κά δέντρα και µικρά οπωροφόρα. Για κάθε 
καλλιέργεια θα παρουσιαστούν τα ακό-
λουθα θέµατα: Ιστορία και σηµασία, προ-
έλευση και αρχική ανάπτυξη. Παραγωγή 
στην Κύπρο και σε παγκόσµια κλίµακα. 
Βοτανική ταξινόµηση και µορφολογία των 
δέντρων. Επικονίαση και γονιµοποίηση. 
Πολλαπλασιασµός, υποκείµενα, περιγρα-
φή ποικιλιών. Απαιτήσεις σε κλιµατολο-
γικούς και εδαφολογικούς παράγοντες. 
Εγκατάσταση και διαχείριση οπωρώνων, 
ανάπτυξη καρπών και ωρίµανση. Συγκοµιδή 
και αποθήκευση. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
διαλέξεις, ασκήσεις πεδίου (επισκέψεις σε 
οπωρώνες, σταθµούς και φυτώρια) και µι-
κρό αριθµό εργαστηριακών ασκήσεων.

Προαπαιτούµενο:  
Αρχές Φυτικής Παραγωγής

ΓΒΤ 215  Γεωργική Ζωολογία & 
Νηµατωδολογία  

Το µάθηµα παρέχει µια εκτενή εισαγω-
γή στη Γενική και Συστηµατική Γεωργική 
Ζωολογία, µε στόχο να κατανοήσουν οι φοι-
τητές τις βασικές αρχές της βιολογίας, οικο-
λογίας και διαχείρισης των ζωικών εχθρών 
των καλλιεργούµενων φυτών. ∆ίδει ιδιαίτε-
ρη έµφαση στους φυτοπαρασιτικούς νηµα-
τώδεις αλλά καλύπτει επίσης και όλες τις 
άλλες σηµαντικές οµάδες ζωικών εχθρών 
των καλλιεργειών, όπως τα τρωκτικά και 
άλλα σπονδυλωτά, καθώς και ασπόνδυ-
λα, όπως σαλιγκάρια και γυµνοσάλιαγκες. 
Γίνεται περιορισµένη µόνο αναφορά στα 
αρθρόποδα παράσιτα (έντοµα και ακάρεα), 
γιατί αυτά καλύπτονται εκτενώς στο ειδικό 
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µάθηµα της Εντοµολογίας & Ακαρεολογίας. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις, εργα-
στηριακές ασκήσεις και ασκήσεις πεδίου.

ΓΒΤ 216  Μοριακή Βιολογία και 
Βιοτεχνολογία

Εισαγωγικό µάθηµα στη Μοριακή Βιολογία 
και Βιοτεχνολογία, µε ιδιαίτερη αναφορά 
στις εφαρµογές που αφορούν τις επιστήµες 
φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής και 
τροφίµων. Αποτελεί σηµαντικό υπόβαθρο 
για τους φοιτητές και των τριών κατευθύν-
σεων του Τµήµατος. Καλύπτει θέµατα όπως 
κυτταροκαλλιέργεια, ιστοκαλλιέργεια και 
γενετική µηχανική (τεχνολογία ανασυνδυ-
ασµένου DNA, δηµιουργία γενωµατικών 
και cDNA βιβλιοθηκών, αποµόνωση γονι-
δίων, γονιδιακή ανάλυση των προαγωγέων, 
πλασµίδια και δόµηση γονιδίων, χίµαιρα). 
Βιοτεχνολογική σηµασία του Agrobacterium 
για µεταφορά  DNA και δηµιουργία διαγο-
νιδιακών φυτών µε ανθεκτικότητα σε ζιζα-
νιοκτόνα, λεπιδόπτερα, ιούς. Μοντέρνες 
µεθοδολογίες για την εξυπηρέτηση κλασι-
κών µεθόδων γενετικής βελτίωσης φυτών 
και ζώων  (RFLP και RAPD). Πιθανοί κίνδυ-
νοι από τη δηµιουργία γενετικά τροποποι-
ηµένων οργανισµών και οι προβληµατισµοί 
σχετικά µε την πρόληψη βιολογικών ατυχη-
µάτων.  Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις 
και εργαστηριακές ασκήσεις.  

Προαπαιτούµενα:  
Βιοχηµεία, Γενετική, Μικροβιολογία

ΓΒΤ 217  Φυσική Εδάφους

Το µάθηµα αυτό, µαζί µε τα µαθήµατα 
Εδαφολογίας- Λιπασµατολογίας- Θρέψης 
Φυτών, Γεωργικής Υδραυλικής- Αρδεύσεων 
και Γεωργικής Μετεωρολογίας, εντάσσεται 
στην ενότητα της Αξιοποίησης Φυσικών 
Πόρων, που είναι ιδιαίτερης σηµασίας για 
την κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. 
Πραγµατεύεται θέµατα όπως: Σχέσεις µά-
ζας και όγκου των τριών εδαφικών φάσεων. 
Στερεά φάση, ιδιότητες. Συσσωµατώµατα, 
ιδιότητες. Υγρή φάση του εδάφους, 

∆υναµική του εδαφικού νερού. Αέρια φάση 
του εδάφους, Ροή θερµότητας στο έδαφος. 
Μεταφορά διαλυτών ουσιών στο έδαφος, 
Ισοζύγια νερού και αλάτων της εδαφικής 
κατατοµής. Αντοχή του εδάφους στη διείσ-
δυση, αύξηση της ρίζας. Το µάθηµα περιλαµ-
βάνει διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 
και ασκήσεις πεδίου.  

Προαπαιτούµενα:  Φυσική, Εδαφολογία-
Λιπασµατολογία

ΓΒΤ 218  Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας

Το µάθηµα αυτό πραγµατεύεται τις κύριες 
οµάδες φυτών µεγάλης καλλιέργειας, όπως 
δηµητριακά (σιτάρι, κριθάρι, βρώµη, σίκα-
λη, αραβόσιτος), όσπρια, καπνά, βαµβάκι, 
εναλλακτικές καλλιέργειες (ενεργειακά, 
αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά). Για 
κάθε µια από τις πιο πάνω καλλιέργειες 
θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα θέµατα: 
Βοτανική ταξινόµηση, µορφολογία, φύτευ-
ση, ανάπτυξη, καλλιέργεια και λίπανση, 
ποικιλίες, άρδευση, έλεγχος εχθρών και 
ασθενειών, συγκοµιδή, αποθήκευση, από-
δοση και ποιότητα, προϊόντα. Επιδράσεις 
µεταβλητών του εναέριου και του εδαφικού 
περιβάλλοντος. ∆υνατότητες παρεµβάσε-
ων στο περιβάλλον για βελτίωση της φυτι-
κής παραγωγής. Εναλλαγή καλλιεργειών: 
στόχοι και βασικές αρχές, µονοκαλλιέργεια, 
αγρανάπαυση, αµειψισπορές σε ξηρικές και 
αρδευόµενες περιοχές.  

Προαπαιτούµενο:  
Αρχές Φυτικής Παραγωγής

ΓΒΤ 219  Γεωργική Μετεωρολογία

Η ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργει-
ών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 
αλληλεπίδραση τους µε το αβιοτικό περι-
βάλλον, ιδιαίτερα τις κλιµατικές συνθήκες. 
Εποµένως η Γεωργική Μετεωρολογία, που 
µελετά τις σχέσεις φυτών και κλιµατικών 
συνθηκών, είναι σηµαντικό εργαλείο για 
κατανόηση, πρόγνωση και βελτίωση της 
συµπεριφοράς και απόδοσης των καλλιερ-
γούµενων φυτών αλλά και των αγροτικών 



53

ζώων. Το µάθηµα πραγµατεύεται θέµατα 
όπως: Μεταφορά ακτινοβολίας σε φυτο-
καλλιέργειες. Υδατικό ισοζύγιο αρδευόµε-
νης εδαφικής κατατοµής. Εξατµισοδιαπνοή. 
Ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό. 
Μικροµετεωρολογία και Μικροκλίµα φυ-
τοκαλλιεργειών. Μικροµετεωρολογία 
ζώων. Μικροµετεωρολογικά µοντέ-
λα-Αγροµετεωρολογικές προγνώσεις. 
Μικροµετεωρολογικά όργανα, έκθεσή τους 
και τρόποι καταγραφής των παραµέτρων 
που µετρούν. Το µάθηµα περιλαµβάνει δια-
λέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις.  

Προαπαιτούµενα:  
Φυσική, Αρχές Φυτικής Παραγωγής

ΓΒΤ 310  Φυτοπαθολογία  

Οι ασθένειες προκαλούν σηµαντική ποι-
οτική και ποσοτική υποβάθµιση της φυ-
τικής παραγωγής. Για την αντιµετώπισή 
τους, ο γεωπόνος φυτικής παραγωγής 
επιβάλλεται να έχει ισχυρό υπόβαθρο τη 
Φυτοπαθολογία. Το µάθηµα πραγµατεύεται 
τα ακόλουθα θέµατα: Σκοπός, αντικείµενο 
και βασικές έννοιες της Φυτοπαθολογίας. 
Συµπτωµατολογία, αιτιολογία και ταξι-
νόµηση των ασθενειών. Παρασιτικές ή 
µεταδοτικές ασθένειες. Κύριες οµάδες 
φυτοπαθογόνων: Φυτοπαθογόνοι µύ-
κητες, προκαρυωτικοί µικροοργανισµοί 
(βακτήρια, φυτοπλάσµατα, σπειροπλά-
σµατα), Φυτοπαθογόνοι ιοί και ιοειδή, 
Φυτοπαρασιτικά σπερµατόφυτα. Μη παρα-
σιτικές ασθένειες. ∆ιαγνωστική και αντιµε-
τώπιση ασθενειών. Εκτός από διαλέξεις, το 
µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκή-
σεις και ασκήσεις πεδίου, όπου οι φοιτητές 
εξοικειώνονται µε τη συµπτωµατολογία και 
διάγνωση επιλεγµένων αντιπροσωπευτι-
κών ασθενειών.  

Προαπαιτούµενα:  
Μικροβιολογία, Αρχές Φυτικής Παραγωγής

ΓΒΤ 311  Λαχανοκοµία  

Το µάθηµα καλύπτει τόσο τις γενικές αρχές 
παραγωγής λαχανικών όσο και τις ειδικές 

απαιτήσεις και ανάγκες των κύριων ειδών 
λαχανικών που καλλιεργούνται στην Κύπρο. 
Τα επιµέρους θέµατα διδασκαλίας περιλαµ-
βάνουν: Παραγωγή λαχανικών στον κόσµο, 
την ΕΕ και την Κύπρο. Οικονοµική σηµασία 
και θρεπτική αξία. Λαχανικά και φυσικό πε-
ριβάλλον. Εγγενής πολλαπλασιασµός (σπό-
ρος, υβριδισµός, αποθήκευση, απολύµανση 
και επικάλυψη), αγενής πολλαπλασιασµός 
και µικροπολλαπλασιασµός. Φύτευση και 
πρακτικές καλλιέργειας (λίπανση, άρδευση, 
φυτοπροστασία). Συγκοµιδή, αποθήκευση 
και εµπορία. Υπαίθρια και θερµοκηπιακή 
παραγωγή. Υδροπονική και βιολογική καλ-
λιέργεια.  Ετήσια και πολυετή λαχανικά που 
καλλιεργούνται στην Κύπρο. Το µάθηµα πε-
ριλαµβάνει διαλέξεις, ασκήσεις πεδίου και 
µικρό αριθµό εργαστηριακών ασκήσεων. 

Προαπαιτούµενο:  
Αρχές Φυτικής Παραγωγής 

ΓΒΤ 312  Γεωργική Υδραυλική & 
Αρδεύσεις 

Κύριο αντικείµενο του µαθήµατος είναι οι 
σχέσεις εδάφους – νερού, οι υδατικές ανά-
γκες των φυτών και η άρδευση των καλλι-
εργειών. Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες 
για σωστή και ορθολογική αξιοποίηση του 
νερού στη γεωργία. Καλύπτονται επίσης 
θέµατα όπως τρόποι έκφρασης εδαφικής 
υγρασίας, χαρακτηριστική καµπύλη υγρασί-
ας, διαθέσιµη και ωφέλιµη υγρασία, ποιότη-
τα νερού άρδευσης, υδραυλικός σχεδιασµός 
συστήµατος/δικτύου άρδευσης, κριτήρια 
επιλογής µεθόδου άρδευσης, περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις και οικονοµικότητα των 
αρδεύσεων. Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέ-
ξεις, εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις 
πεδίου.  

Προαπαιτούµενα:   
Εδαφολογία-Λιπασµατολογία, Φυσική 
Εδάφους, Αγροµετεωρολογία

ΓΒΤ 313  Γεωργική Μηχανολογία & 
Αυτοµατισµός

Το µάθηµα στοχεύει να δώσει στο φοιτητή 
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τις βασικές γνώσεις Μηχανολογίας που είναι 
απαραίτητες για την Τεχνολογία Φυτικής 
Παραγωγής. Καλύπτει όλα τα σηµαντικά 
γεωργικά µηχανήµατα όπως: Ελκυστήρες 
(µέρη του ελκυστήρα, µηχανές πετρελαίου). 
Γεωργικά µέσα για την εδαφική προετοιµα-
σία ( άροτρα, καλλιεργητές, δίσκοι) και την 
τοποθέτηση του σπόρου (σπαρτικές µηχα-
νές, σκαπτικές µηχανές, καλλιεργητές). 
Θεριστικός εξοπλισµός. Παρουσίαση τε-
χνολογιών για την ανάπτυξη της γεωργίας: 
τεχνικές µείωσης οργώµατος, όργωµα συ-
ντήρησης. Αυτόνοµα οχήµατα στη γεωργία. 
Γεωργία ακριβείας: αρχές, συστήµατα GPS, 
λογισµικό GIS, χαρτογράφηση χωραφιού, 
χαρτογράφηση εδάφους. Τηλεπισκόπηση: 
δορυφορική απεικόνιση, δείκτες βλάστη-
σης. Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις, ερ-
γαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις πεδίου.

ΓΒΤ 314  Γενετική και  Βελτίωση Φυτών 

Το µάθηµα αυτό βασίζεται στο µάθηµα της 
Γενετικής που διδάσκεται στο 2ο εξάµηνο. 
Καλύπτει κυρίως τις θεωρητικές βάσεις 
και αρχές της κλασικής γενετικής βελτί-
ωσης, όπως η γενετική του υβριδισµού, 
η επιλογή για ποσοτικά χαρακτηριστικά 
και το φαινόµενο της ετέρωσης. Βελτίωση 
αυτογονιµοποιούµενων ειδών: Βελτίωση 
καθαρών σειρών. Γενεαλογική βελτίωση. 
Καταγωγή από µεµονωµένους σπόρους. 
Αναδιασταύρωση. Ανάµεικτες ποικιλίες. 
Μαζικοί πληθυσµοί. ∆ιαλληλικό επιλεκτικό 
σύστηµα συζεύξεων. Βελτίωση σταυρογο-
νιµοποιούµενων φυτών: Υβρίδια και µέθο-
δοι παραγωγής τους. Συνθετικές ποικιλίες. 
Επαναλαµβανόµενη επιλογή (ενδοπληθυ-
σµιακή και διαπληθυσµιακή). Ειδικές µέθο-
δοι βελτίωσης: Τεχνητός πολυπλοειδισµός. 
Η µοριακή γενετική και η γενετική µηχανι-
κή στη βελτίωση των φυτών. Βελτίωση φυ-
τών µε µεταλλάξεις. Απλοειδική βελτίωση. 
∆ιατήρηση και πολλαπλασιασµός των βελ-
τιωµένων ποικιλιών. Το µάθηµα περιλαµ-
βάνει διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις σε 
θέµατα γενετικής βελτίωσης, µοριακής γε-

νετικής και βιοπληροφορικής, µε τη χρήση 
Η/Υ. 

Προαπαιτούµενο:  Γενετική

ΓΒΤ 315  Αµπελουργία

Το µάθηµα καλύπτει κυρίως τις επιστη-
µονικές/ τεχνολογικές και σε µικρότερο 
βαθµό τις κονωνικο-οικονοµικές πτυχές 
της αµπελουργίας. Πραγµατεύεται θέµατα 
όπως: Καλλιέργεια της αµπέλου στην 
Κύπρο, την ΕΕ και τον κόσµο. Βοτανική 
ταξινόµηση, µορφολογία και ανατοµία. 
Οικονοµικός, κοινωνικός και περιβαλ-
λοντικός ρόλος της αµπελουργίας στην 
Κύπρο. Πολλαπλασιασµός της αµπέλου µε 
µοσχεύµατα, εµβολιασµό και µικροπολλα-
πλασιασµό.  Φυσιολογία, καλλιέργεια και 
διαχείριση. Γενετική βελτίωση, επιλογή 
ποικιλιών. Εφαρµογή ρυθµιστών αύξησης. 
Πρακτικές καλλιέργειας. Τεχνολογία για 
την παραγωγή σταφίδας. Aµπελογραφία 
(συστηµατική ταξινόµηση των ειδών και 
των ποικιλιών της αµπέλου). Το µάθηµα 
περιλαµβάνει διαλέξεις και ασκήσεις πεδί-
ου σε θέµατα εγκατάστασης, υποστύλωσης 
και διαµόρφωσης αµπελώνων, κλαδέµατος, 
εµβολιασµού, αναγνώρισης ποικιλιών κλπ.

Προαπαιτούµενο:   
Αρχές Φυτικής Παραγωγής

ΓΒΤ 316  Ανθοκοµία και Αρχιτεκτονική 
Τοπίου  

Το µάθηµα αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει 
τους φοιτητές στους δύο αυτούς αλλη-
λένδετους και ραγδαία αναπτυσσόµενους 
κλάδους, ώστε να µπορούν µελλοντικά να 
ασχοληθούν επαγγελµατικά στο συγκε-
κριµένο πεδίο που παρουσιάζει µεγάλες 
οικονοµικές προοπτικές. Στην Ανθοκοµία 
συζητείται η υπαίθρια και η υπό κάλυψη 
επιχειρηµατική καλλιέργεια ανθοκοµικών 
ειδών για  παραγωγή δρεπτών ανθέων και 
γλαστρικών φυτών. Στην Αρχιτεκτονική 
Τοπίου συζητούνται τα κριτήρια επιλο-
γής του φυτικού υλικού, η γεωµορφολογία 
του χώρου, η χρήση χαρτών, αεροφωτο-
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γραφίας και τηλεπισκόπησης. Βασικές αρ-
χές σύλληψης και σύνθεσης ενός σχεδίου 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Εκπόνηση µελετών 
µικρής κλίµακας (κήποι κατοικιών, σχολείων 
κλπ.) και µεγάλης κλίµακας (διαµόρφωση 
πάρκων µεγάλων αστικών και περιαστικών 
χώρων κ.α.). Το µάθηµα περιλαµβάνει δια-
λέξεις και ασκήσεις πεδίου. 

Προαπαιτούµενο:  
Αρχές Φυτικής Παραγωγής

ΓΒΤ 317  Εντοµολογία & Ακαρεολογία

Το µάθηµα καλύπτει τις βασικές αρχές 
και έννοιες της Γενικής και Συστηµατικής 
Γεωργικής Εντοµολογίας και Ακαρεολογίας.  
∆ιδάσκονται επίσης οι γενικές µέθοδοι 
αντιµετώπισης, καθώς και η βιολογική και 
ολοκληρωµένη διαχείριση (IPM) ζωικών 
εχθρών των καλλιεργειών, µε  εστίαση στα 
πιο σηµαντικά αρθρόποδα παράσιτα (έντο-
µα και ακάρεα) για τη γεωργία της Κύπρου. 
Γενετική, Μηχανική και δηµιουργία γενετι-
κά τροποποιηµένων φυτών µε ανθεκτικό-
τητα στα έντοµα. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
α)διαλέξεις, β)εργαστηριακές ασκήσεις, 
όπου οι φοιτητές ασκούνται στη µελέτη 
και τον προσδιορισµό σηµαντικών αρθρο-
πόδων παρασίτων, καθώς και ωφέλιµων 
εντόµων και ακάρεων, και γ) ειδικές µελέτες 
αναφορικά µε  προγράµµατα ολοκληρωµέ-
νης αντιµετώπισης εχθρών και ασθενειών 
σε σηµαντικές καλλιέργειες της Κύπρου. 

Προαπαιτούµενο:   
Γεωργική Ζωολογία & Νηµατωδολογία

ΓΒΤ 318  Ασθένειες Καλλιεργούµενων 
Φυτών  

Το µάθηµα αυτό είναι συµπληρωµατικό της 
Φυτοπαθολογίας που διδάσκεται στο 5ο 
εξάµηνο. Πραγµατεύεται τις πιο σηµαντικές 
µυκητολογικές, προκαρυωτικές, ιολογικές 
και µη παρασιτικές ασθένειες που επηρεά-
ζουν καλλιέργειες µεγάλης οικονοµικής ση-
µασίας για τη γεωργία της Κύπρου, όπως:  α) 
Ασθένειες φυτών µεγάλης καλλιέργειας, β) 
Ασθένειες λαχανικών  και καλλωπιστικών 

φυτών γ) Ασθένειες καρποφόρων δέντρων 
και αµπέλου. Για κάθε ασθένεια παρουσιά-
ζονται τα συµπτώµατα, η οικονοµική ζηµιά, 
το εύρος ξενιστών, η αιτιολογία και επιδηµι-
ολογία της ασθένειας, η αντίδραση των δια-
φόρων ποικιλιών και τα µέτρα ελέγχου.  Το 
µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις, εργαστηρι-
ακές ασκήσεις και ασκήσεις πεδίου, όπου οι 
φοιτητές ασκούνται στην κλινική διάγνω-
ση, εκτίµηση ζηµιών, δειγµατοληψία,  επε-
ξεργασία των δειγµάτων στο εργαστήριο 
και  ταυτοποίηση των φυτοπαθογόνων µι-
κροοργανισµών που  αποµονώνονται.  

Προαπαιτούµενο:  Φυτοπαθολογία

ΓΒΤ 319  Τεχνολογία Θερµοκηπίων & 
Υδροπονία  

Ο τοµέας της θερµοκηπιακής και υδροπο-
νικής παραγωγής λαχανικών, ανθέων και 
άλλων φυτωριακών ειδών κατέχει εξέχουσα 
θέση στην αγροτική οικονοµία της Κύπρου 
µε µεγάλες προοπτικές για το µέλλον. 
Εκτός από τη µεγάλη οικονοµική σηµασία, 
άλλα χαρακτηριστικά του τοµέα είναι οι 
απαιτήσεις σε υψηλού κόστους υποδοµές 
και τεχνολογία, καθώς και σε εξειδικευµένη 
τεχνογνωσία. Όλοι αυτοί οι παράγοντες κα-
θιστούν απαραίτητη την οργάνωση του εξει-
δικευµένου αυτού µαθήµατος, προκειµένου 
οι φοιτητές να αποκτήσουν τις αναγκαίες 
γνώσεις και δεξιότητες ώστε να µπορούν 
να αντεπεξέλθουν στα µελλοντικά τους κα-
θήκοντα ως γεωπόνοι φυτικής παραγωγής. 
Το µάθηµα καλύπτει γενικά θέµατα όπως 
το περιβάλλον θερµοκηπίου (ακτινοβολία, 
θερµοκρασία, σχετική υγρασία, διοξείδιο 
του άνθρακα) και αλληλεπιδράσεις µε τα 
υλικά και το φυτό. Υλικά κατασκευής, τύποι 
θερµοκηπίων, επιλογή θέσης, εξοπλισµός. 
Υδροπονικά συστήµατα και εξοπλισµοί 
υδροπονίας. Το µάθηµα περιλαµβάνει δια-
λέξεις και ασκήσεις πεδίου.   

Προαπαιτούµενο:   
Αρχές Φυτικής Παραγωγής
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ΓΒΤ 410  Φυτωριακή  Παραγωγή & 
Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

Στο µάθηµα αυτό παρουσιάζονται οι αρχές, 
µέθοδοι και τεχνικές για την επιχειρηµατι-
κή παραγωγή και εµπορία φυτωριακού υλι-
κού, µε ιδιαίτερη αναφορά στην τεχνολογία 
παραγωγής φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού. Εξετάζονται τόσο το εγγενές 
πολλαπλασιαστικό υλικό (σποροπαραγω-
γή) όσο και το αγενές (κόνδυλοι, βολβοί, 
µοσχεύµατα, εµβόλια κ.λπ.). ∆ίνεται επίσης 
έµφαση στο µικρο-πολλαπλασιασµό in 
vitro µέσω ιστοκαλλιέργειας. Επιµέρους 
θέµατα που θα παρουσιαστούν είναι: α) 
Επιστήµη και τεχνολογία σποροπαρα-
γωγής, β) Παραγωγή υγιών σποροφύτων 
στα εγγενώς πολλαπλασιαζόµενα και 
µεταφυτευόµενα είδη, και γ) Παραγωγή 
υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού στα 
αγενώς πολλαπλασιαζόµενα φυτά. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις, εργαστη-
ριακές ασκήσεις και ασκήσεις πεδίου. 

Προαπαιτούµενα:  Αρχές Φυτικής 
Παραγωγής, Φυτοπαθολογία, Μοριακή 
Βιολογία και Βιοτεχνολογία

ΓΒΤ 411  Ζιζανιολογία  

Εισαγωγή στη Ζιζανιολογία. Ορισµοί και 
γενικές αρχές. Ανταγωνισµός και αλλη-
λοπάθεια µεταξύ καλλιεργούµενων φυ-
τών και ζιζανίων. Ζηµιές στις καλλιέργειες 
από τα ζιζάνια. Όρια ανεκτής πυκνότητας. 
Μορφολογία, ταξινόµηση, φυσιολογία και 
βιο-οικιλογία των κυριότερων ζιζανίων 
που επηρεάζουν σηµαντικές καλλιέργει-
ες  στην Κύπρο. Αντιµετώπιση ζιζανίων µε 
µηχανικά και καλλιεργητικά µέσα, χηµική 
καταπολέµηση µε ζιζανιοκτόνα, βιολογική 
αντιµετώπιση, γενετική µηχανική (γενετικά 
τροποποιηµένα φυτά µε ανθεκτικότητα στα 
ζιζανιοκτόνα) και ολοκληρωµένη διαχείρι-
ση. Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και 
εργαστηριακές ασκήσεις.

Προαπαιτούµενο:  Συστηµατική Βοτανική

ΓΒΤ 412  Γεωργική Φαρµακολογία  

Αρχές και έννοιες της διαχείρισης εχθρών 
και ασθενειών των καλλιεργούµενων φυτών. 
Χηµική καταπολέµηση. Χηµικές ουσίες για 
την προστασία των καλλιεργειών. Χηµεία 
και ταξινόµηση. Φυσικοχηµικές και βιολο-
γικές ιδιότητες, βιοχηµεία και τοξικολογία 
των κυριότερων οµάδων (εντοµοκτόνων,  
ζιζανιοκτόνων, µυκητοκτόνων, βακτηρι-
οκτόνων, νηµατωδοκτόνων). Βιοχηµικοί 
τρόποι δράσης και µηχανισµοί εκλεκτικής 
τοξικότητας. Συσκευασία και εφαρµογή. 
Προβλήµατα που συνδέονται µε τη χρήση 
φυτοφαρµάκων. ∆ιάσπαση φυτοφαρµάκων, 
αλληλεπίδραση µε το έδαφος. Υπολείµµατα 
φυτοφαρµάκων και προέλευση τους, επι-
πτώσεις στο περιβάλλον. Ανεκτικότητα 
και ανθεκτικότητα στα φυτοφάρµακα. 
Νοµοθεσία, αρχές για ασφαλή διακίνηση, 
αποθήκευση και χρήση  φυτοφαρµάκων. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και εργα-
στηριακές ασκήσεις. 

Προαπαιτούµενα:   
Γενική και Ανόργανη Χηµεία, Οργανική 
Χηµεία, Βιοχηµεία, Φυσιολογία Φυτών

ΓΒΤ 413  Aειφορική Γεωργία  

Το µάθηµα αναφέρεται στα συστήµατα φυ-
τικής και ζωικής παραγωγής που διασφα-
λίζουν τη διατήρηση των φυσικών πόρων. 
Αναλύεται η παρούσα κατάσταση της συµ-
βατικής γεωργίας και οι συνέπειες από την 
εφαρµογή του συστήµατος της εντατικής 
γεωργίας και κτηνοτροφίας. Αρχές αειφο-
ρικής γεωργίας, συστήµατα που προσφέ-
ρονται για εναλλακτικές µορφές γεωργίας: 
οργανική-βιολογική γεωργία, ολοκληρωµέ-
νη παραγωγή και γεωργία ακριβείας. Η γο-
νιµότητα του εδάφους και βελτιώσεις των 
εδαφικών πόρων. Αρχές βιολογικής και 
ολοκληρωµένης καταπολέµησης εχθρών, 
ασθενειών και ζιζανίων. Εκτίµηση και δια-
χείριση της βιοποικιλότητας στα γεωργικά 
οικοσυστήµατα. Εφαρµογή της βιολογικής 
παραγωγής φρούτων και λαχανικών και 
αειφορική µετασυλλεκτική διαχείριση γε-
ωργικών προϊόντων.
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Προαπαιτούµενο:   
Αρχές Οικονοµικών και ∆ιαχείρισης

ΓΒΤ 472  Αγροτική Πολιτική  

Φυσικά, κοινωνικο-διαρθρωτικά και οι-
κονοµικά χαρακτηριστικά της γεωργίας, 
σηµαντικά για τη διαµόρφωση αγροτικής 
πολιτικής. Λειτουργικοί µηχανισµοί της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινή Αγροτική 
Πολιτική (ΚΑΠ) και η εξέλιξή της µέσω 
των αναθεωρήσεων, για τα κύρια γεωργικά 
προϊόντα και για τις διαρθρώσεις. ∆ιεθνείς 
συµφωνίες που επηρεάζουν την ΚΑΠ και 
η σηµασία τους. Εθνική πολιτική για τη γη, 
τη χρηµατοδότηση της γεωργίας και για τις 
γεωργικές ασφαλίσεις. 

ΓΒΤ 414  Μετασυλλεκτική  Φυσιολογία 
και Τεχνολογία  

Το µάθηµα αυτό αποτελεί το συνδετικό 
κρίκο ανάµεσα στην πρωτογενή αγροτική 
παραγωγή και την τεχνολογία τροφίµων 
και ενδιαφέρει τους φοιτητές τόσο της κα-
τεύθυνσης φυτικής παραγωγής όσο και 
των τροφίµων. Αναλύονται ο βασικές αρ-
χές της µετασυλλεκτικής φυσιολογίας και 
τεχνολογίας γεωργικών προϊόντων, µε έµ-
φαση στα οπωροκηπευτικά είδη. Οι αιτίες 
για µετασυλλεκτικές απώλειες της παρα-
γωγής και το µέγεθος τέτοιων απωλειών. 
Μορφολογικά χαρακτηριστικά και  αλλα-
γές στο µεταβολισµό των προϊόντων που 
προκύπτουν µετά τη συγκοµιδή.  Αναπνοή, 
απώλεια νερού, επίδραση της ατµόσφαιρας 
στην αποθήκη, ο ρόλος του αιθυλενίου.  
Ποιότητα οπωροκηπευτικών και σχετική 
νοµοθεσία της Ε.Ε. Αποθήκευση και ποι-
ότητα των φρούτων και λαχανοκοµικών 
ειδών. Κλιµακτηριακά και µη κλιµακτη-
ριακά φρούτα.  Μεθωρίµανση βολβών, 
κονδύλων και φρούτων. Φυσιολογικές και 
µορφολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια 
της αποθήκευσης. Κρυοτραυµατισµός και 
τραυµατισµός λόγω ψύξης. Το µάθηµα πε-
ριλαµβάνει διαλέξεις, εργαστηριακές ασκή-
σεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Προαπαιτούµενο:  Φυσιολογία Φυτών 

ΓΒΤ 490  Πτυχιακή Διατριβή  

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί ουσιαστικό 
και υποχρεωτικό στοιχείο για την απόκτη-
ση του πτυχίου «Γεωπονικών Επιστηµών, 
Βιοτεχνολογίας, και Επιστήµης Τροφίµων».  
Ο/η φοιτητής/τρια αρχίζει να εργάζεται σε 
συγκεκριµένο θέµα υπό την επίβλεψη µέ-
λους του ακαδηµαϊκού προσωπικού από 
την αρχή του 8ου εξαµήνου ή και νωρίτερα 
(7ο εξάµηνο), αν το επιθυµεί. Έµφαση δί-
νεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και 
εκµάθηση ποικίλων τεχνικών / µεθόδων  
στο εργαστήριο. Στο τέλος του εξαµήνου 
η επίδοση των φοιτητών βαθµολογείται 
ως «ικανοποιητική» ή «µη ικανοποιητική. 
Στη δεύτερη περίπτωση ο/η φοιτητής/τρια 
προσπαθεί ξανά να ολοκληρώσει την εργα-
σία  την επόµενη χρονιά, ενώ στην πρώτη 
περίπτωση προχωρεί στη συγγραφή της ερ-
γασίας, την παραδίδει και κάνει προφορική 
παρουσίαση ενώπιον διµελούς επιτροπής 
που απονέµει τον τελικό βαθµό. 

ΓΒΤ 390  Καλοκαιρινή Πρακτική Άσκηση 

Οι φοιτητές εργάζονται την καλοκαιρινή 
περίοδο µεταξύ 3ου και 4ου έτους σε ορ-
γανωµένη επιχείρηση ή ερευνητικό κέντρο 
φυτικής παραγωγής/ζωικής παραγωγής/
τροφίµων συναφές µε την κατεύθυνση που 
έχουν επιλέξει και κατόπιν έγκρισης του 
Τµήµατος. Στο τέλος θα πρέπει ο επιστη-
µονικός υπεύθυνος του οργανισµού, που θα 
έχει υπό την επίβλεψή του το/τη φοιτητή/
τρια, να συντάξει αναφορά προς το Τµήµα 
για τη συµµετοχή, την επιστηµονική επιδε-
κτικότητα και την απόδοση. Ο/η φοιτητής/
τρια υποχρεούται µε την έναρξη του νέου 
εξαµήνου να παρουσιάσει προφορικά σε 
διµελή επιτροπή την εµπειρία, τις δεξιότη-
τες και τις γνώσεις που απέκτησε κατά την 
Πρακτική Άσκηση. Η επιτροπή αποφασίζει 
αν η εργασία του/της φοιτητή/τριας είναι 
«ικανοποιητική» ή «µη ικανοποιητική». Στη 
δεύτερη περίπτωση ο/η φοιτητής/τρια υπο-
χρεούται να επαναλάβει την Άσκηση την 
επόµενη χρονιά.

Προαπαιτούµενα:   
Αρχές Φυτικής Παραγωγής, 
Αρχές Ζωικής Παραγωγής

ΓΒΤ 470  Αρχές Οικονοµικών & 
Διαχείρισης 

Το µάθηµα αυτό µαζί µε τα επόµενα δύο 
µαθήµατα προσφέρουν στους φοιτητές του 
Τµήµατος ένα στοιχειώδες οικονοµικό υπό-
βαθρο που είναι εντελώς απαραίτητο για 
τη µελλοντική άσκηση του επαγγέλµατός 
τους.  Το µάθηµα πραγµατεύεται βασικά 
θέµατα, όρους και έννοιες Οικονοµικών και 
∆ιαχείρισης µε ειδική αναφορά στην αγρο-
τική οικονοµία και διαχείριση γεωργοκτη-
νοτροφικών εκµεταλλεύσεων και µονάδων 
τροφίµων. Οι οικονοµικές λειτουργίες µιας 
αγροτικής επιχείρησης. Συντελεστές παρα-
γωγής. Βασικές αρχές της γεωργικής παρα-
γωγής. Συναρτήσεις γεωργικής παραγωγής 
µε ένα  µεταβλητό συντελεστή παραγωγής. 
Κόστος παραγωγής. Οικονοµικά αποτε-
λέσµατα των γεωργικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων τροφίµων. 

ΓΒΤ 471  Αγροτική Οικονοµία 
(Διαχείριση, Εµπορία, 
Επιχειρηµατικότητα)  

Το µάθηµα αυτό αποτελεί συνέχεια του 
προηγούµενου (εισαγωγικού) µαθήµατος 
«Αρχές Οικονοµικών και ∆ιαχείρισης». 
Πραγµατεύεται τόσο θέµατα οργάνωσης 
και διαχείρισης αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων όσο και θέµατα εµπορίας αγροτικών 
προϊόντων και τροφίµων. Καλύπτει βασικά 
θέµατα Αγροτικής Οικονοµικής, στα οποία 
περιλαµβάνονται και συναρτήσεις παραγω-
γής µε δύο ή περισσότερους µεταβλητούς 
συντελεστές. Επίσης θέµατα όπως πολλα-
πλά προϊόντα, τεχνολογική πρόοδος, παρα-
γωγή και ο παράγων χρόνος, παραγωγή και 
κίνδυνος, συναρτήσεις κέρδους. Καλύπτει 
επίσης τις βασικές έννοιες και ιδιαιτερότη-
τες της εµπορίας (µάρκετινγκ) αγροτικών 
προϊόντων, περιλαµβανοµένης και της κα-
τάρτισης ενός σχεδίου µάρκετινγκ (περιτω-
σιολογική µελέτη -case study). 
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Κατεύθυνση Επιστήµης και 
Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής:  
Μαθήµατα Επιλογής

ΓΒΤ 474  Συνεταιρισµοί  

Η έννοια της Κοινωνικής Οικονοµίας (ή 
Τρίτου Τοµέα): Ο ορισµός της Κοινωνικής 
Οικονοµίας στην Ευρώπη και αλλού. 
Συνεταιρισµοί, το πιο διαδεδοµένο συστα-
τικό της κοινωνικής οικονοµίας: η οικονο-
µική και κοινωνική σηµασία τους. Το εύρος 
δραστηριοτήτων της παγκόσµιας συνεται-
ριστικής κίνησης και τα διεθνή επαγγελµα-
τικά και οικονοµικά τους όργανα. Θεσµικές 
µορφές οικονοµικής συλλογικής δράσης. Οι 
συνεταιρισµοί ως µέσο επίτευξης ανταγω-
νιστικού πλεονεκτήµατος από µικρού και 
µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις και από φυ-
σικά πρόσωπα.  Η ιστορία του συνεργατι-
σµού στον κόσµο και σε εθνικό επίπεδο, µε 
επίκεντρο την ερµηνεία των επιτυχιών και 
των αποτυχιών. Η θέση των συνεταιρισµών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΓΒΤ 421  Αρωµατικά  και Φαρµακευτικά 
φυτά  

Τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά 
αποτελούν ένα νέο και δυναµικό τοµέα της 
φυτικής παραγωγής. Το µάθηµα πραγµατεύ-
εται τα βοτανικά χαρακτηριστικά, προσαρ-
µογή, καλλιεργητικές πρακτικές, θρέψη, 
προϊόντα, χηµική δοµή, µεταβολισµό και 
βιολογικό ρόλο των δευτερογενών µεταβο-
λιτών των αρωµατικών φυτών. Επίσης τις 
τεχνικές καλλιέργειας και τις προοπτικές 
εµπορικής αξιοποίησης των πιο σηµαντικών 
αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών της 
Κύπρου. Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις 
και εργαστηριακές ασκήσεις για αποµόνω-
ση-προσδιορισµό των δευτερογενών µε-
ταβολιτών µε χρωµατογραφικές τεχνικές 
(GC, HPLC). 

ΓΒΤ 422  Υδρολογία  

Υδρολογικός κύκλος. Φυσιογραφικά και 

κλιµατικά χαρακτηριστικά λεκάνης απορ-
ροής. Βροχές. Εξατµισοδιαπνοή – ∆ιήθηση 
– Απορροή σε λεκάνες. Υδατικό ισοζύ-
γιο. Μετρήσεις Υδρολογικών στοιχείων. 
Απορροή – Πληµµύρες – Υδρογραφήµατα 
– Παροχή αιχµής. Μοναδιαία υδρογρα-
φήµατα, Συνθετικά υδρογραφήµατα, 
Εφαρµογές – ∆ιόδευση, ανάσχεση πληµ-
µύρας. Λειψυδρία. Στατιστική ανάλυση 
υδρολογικών δεδοµένων. Εφαρµογές της 
Υδρολογίας στο σχεδιασµό υδραυλικών 
– εγγειοβελτιωτικών έργων. 

ΓΒΤ 423  Γεωγραφικά Πληροφοριακά 
Συστήµατα  

Εισαγωγή στα γεωγραφικά πληροφορια-
κά συστήµατα. Αρχεία, βάσεις δεδοµένων 
για γεωγραφικά δεδοµένα. Εισαγωγή στην 
τοπολογία. Χωρικές δοµές δεδοµένων. 
Χωρικά µοντέλα δεδοµένων - Ψηφιακά 
µοντέλα απεικόνισης του αναγλύφου. 
Εισαγωγή, επαλήθευση, αποθήκευση και 
ανάκτηση των γεωγραφικών δεδοµένων. 
Προεπεξεργασία των γεωγραφικών δεδοµέ-
νων. Γεωµετρικές πράξεις στα γεωγραφικά 
δεδοµένα. Παραλλακτικότητα και κατηγο-
ρίες λαθών των γεωγραφικών δεδοµένων. 
Μέθοδοι ταξινόµησης, γραµµικής παρεµβο-
λής και γεωστατικής επεξεργασίας των γε-
ωγραφικών δεδοµένων. Φωτοερµηνεία.  

ΓΒΤ 424  Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
στη Γεωργία  

Ενεργειακό ισοζύγιο γεωργικών συστηµά-
των. Χρήση ενέργειας στη γεωργία (εισ-
ροές και εκροές ενέργειας σε γεωργικά 
συστήµατα). Τεχνολογίες εξοικονόµησης 
ενέργειας στη γεωργία. Ενέργεια από τη 
βιοµάζα. Βιοκαύσιµα. Ενεργειακές καλ-
λιέργειες. Βασικές καλλιέργειες, τεχνικές 
καλλιέργειας, συγκοµιδή και επεξεργασία. 
Χρήση ηλιακής ενέργειας στη γεωργία. F- 
διαγράµµατα, ηλιακά συστήµατα. Χρήση 
αιολικής και υδραυλικής ενέργειας στη γε-
ωργία. Γεωθερµική ενέργεια. Γεωθερµικά 
πεδία χαµηλής θερµοκρασίας. Άµεση και 
έµµεση χρήση γεωθερµικών πεδίων στη γε-
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ωργία. Χρησιµοποίηση ζωικών αποβλήτων. 
Παραγωγή βιοαερίων. Χρήση βιοαερίων. 
Θέρµανση θερµοκηπίων από τα βιοαέρια. 
Εµπλουτισµός θερµοκηπίων µε CO2 µέσω 
της χρήσης βιοαερίου.  

ΓΒΤ 425  Σχέδιο µε Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή (CAD)  

Αρχές, υλικά και όργανα σχεδίασης. 
Οργάνωση και παρουσίαση πίνακα. 
Γραµµές, γράµµατα και αριθµοί. Κλίµακες 
σχεδίασης. ∆ιαστάσεις, παρουσίαση σχε-
δίου. Προβολές, προοπτικό, αξονοµετρικό 
σχέδιο. Συµβολισµοί. Σχεδιασµός κατόψε-
ων, τοµών, όψεων αρχιτεκτονικού και µη-
χανολογικού σχεδίου. Εφαρµογές σχεδίου 
(τοπογραφικό σχέδιο, έργα πρασίνου και 
έργα υποδοµής). Αρχιτεκτονικά και µηχα-
νολογικά σχέδια. Εισαγωγή στο AutoCAD. 
Βασικές εντολές. Στρατηγικές σχεδίασης. 
∆ιαστασιολόγηση σχεδίων. Προετοιµασία 
και εκτύπωση σχεδίων. Αρχιτεκτονικές και 
µηχανολογικές εφαρµογές. 

ΓΒΤ 426  Γεωργικές Κατασκευές  

Γενικά περί κτηρίων και οικοδοµικής. ∆οµικά 
υλικά. Εισαγωγή στη Στατική. Φόρτιση. 
Επίπεδα δικτυώµατα. ∆οκοί. Εισαγωγή 
στην Αντοχή Υλικών. Παραµορφώσεις. 
Σχέσεις τάσεων – παραµορφώσε-
ων. Αξονική φόρτιση. Κάµψη. Στρέψη. 
Λυγισµός.  Θερµοκήπια. Κτήρια στέγασης  
αγροτικών ζώων, Αρµεκτήρι. Ανταλλαγές 
ενέργειας. Στοιχεία υπολογισµού του απαι-
τούµενου αερισµού. Συστήµατα δροσισµού 
& Θέρµανσης. Τεχνικές προδιαγραφές , 
σχεδιασµός και οργάνωση κτηνοτροφικών 
µονάδων. Αποθήκευση δηµητριακών καρ-
πών, κονδύλων, βολβών και ξηρών καρπών. 
Τύποι και χαρακτηριστικά κατασκευής 
των αποθηκών. Εξοπλισµός ξήρανσης και 
συντήρησης των καρπών. Συντήρηση ξη-
ράς και χλωράς νοµής. Κατασκευή σιρών. 
∆ιαδικασία ενσίρωσης – εξοπλισµός. 

ΓΒΤ 427  Θερµοκηπιακή Παραγωγή 
Λαχανικών  

Το µάθηµα αυτό  αποτελεί συνέχεια του 
µαθήµατος της «Λαχανοκοµίας» που διδά-
σκεται στο 5ο εξάµηνο και το οποίο έχει ως 
αντικείµενο τις γενικές αρχές παραγωγής 
λαχανικών µε ειδική αναφορά στην υπαίθρια 
παραγωγή. Ενόψει της µεγάλης οικονοµι-
κής σηµασίας του τοµέα της θερµοκηπιακής 
παραγωγής για τον τόπο µας, τόσο για την 
ντόπια αγορά όσο και για εξαγωγές, αλλά 
και των ειδικών απαιτήσεων σε υψηλού κό-
στους υποδοµές, τεχνολογία και τεχνογνω-
σία που έχει η θερµοκηπιακή καλλιέργεια, 
κρίνεται απαραίτητη η οργάνωση του ειδι-
κού αυτού µαθήµατος επιλογής. Το µάθηµα 
καλύπτει τόσο τη θερµοκηπιακή παραγωγή 
στο έδαφος όσο και τα διάφορα υδροπονικά 
συστήµατα. Μαθήµατα µπορούν επίσης  να 
επιλεγούν από τις δύο άλλες  Κατευθύνσεις 
του Τµήµατος,  καθώς και από άλλα 
Τµήµατα/ Σχολές του Πανεπιστηµίου.
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Κατεύθυνση Επιστήµης και 
Τεχνολογίας Τροφίµων:   
Υποχρεωτικά Μαθήµατα

ΓΒΤ 250  Συσκευασία Τροφίµων  

Το µάθηµα καλύπτει σε συντοµία τις διάφο-
ρες πτυχές και λειτουργίες της συσκευασίας 
τροφίµων αναφορικά µε τον καταναλωτή, 
το ίδιο το προϊόν και την αλυσίδα παρα-
γωγής. Συνδυάζει γνώσεις από διάφορους 
κλάδους της επιστήµης και τεχνολογί-
ας τροφίµων, όπως Χηµεία,  Φυσική και  
Μικροβιολογία, καθώς επίσης και στοιχεία 
αναφορικά µε την εφοδιαστική αλυσίδα, 
το περιβάλλον, τις νοµικές πτυχές και την 
εµπορία.  Πραγµατεύεται τα ακόλουθα θέ-
µατα:  Φύση, λειτουργικότητα και φυσικές 
ιδιότητες των υλικών συσκευασίας, όπως 
πλαστικών, χαρτιού, µετάλλων κλπ., και οι 
επιπτώσεις τους στην ποιότητα του προϊό-
ντος. Συσκευασία συγκεκριµένων οµάδων 
προϊόντων όπως φυτικά προϊόντα, δηµητρι-
ακά, χυµοί, γαλακτοκοµικά προϊόντα, κρέα-
τα κλπ. Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις, 
εργαστηριακές ασκήσεις και επισκέψεις σε 
βιοµηχανίες τροφίµων.

Προαπαιτούµενο:  Εισαγωγή στην Επιστήµη 
και Τεχνολογία Τροφίµων

ΓΒΤ 251  Μηχανική Τροφίµων  

Προηγµένη σειρά µαθηµάτων στη 
Μηχανική Τροφίµων που βασίζεται στο 
µάθηµα της Εισαγωγής στην Επιστήµη και 
Τεχνολογία Τροφίµων που διδάσκεται στο 
2ο εξάµηνο. Εστιάζει τόσο στις επί µέρους 
διεργασίες των µονάδων επεξεργασίας όσο 
και στις γενικές διεργασίες που αφορούν 
στη βιοµηχανία τροφίµων. Μελέτη και 
επίλυση προβληµάτων ισορροπίας, ρυθ-
µού αντίδρασης και εξισώσεων µεταφοράς 
µάζας στις διάφορες επεξεργασίες τροφί-
µων, όπως: Συµπύκνωση, Ψυχροµετρικό 
διάγραµµα. Ξήρανση, Απόσταξη, Εκχύλιση, 
Φυγοκέντρηση, ∆ιήθηση, Έκθλιψη, Εκβολή, 
Κρυστάλλωση. ∆ιαχωρισµοί µε µεµβράνες. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και ερ-

γαστηριακές ασκήσεις.  Μπορούν επίσης 
να οργανωθούν επισκέψεις σε βιοµηχανίες 
τροφίµων.

Προαπαιτούµενο:  Εισαγωγή στην Επιστήµη 
και Τεχνολογία Τροφίµων

ΓΒΤ 252  Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίµων 

Εισαγωγικές έννοιες και ορισµοί. Τρόφιµα 
και ποιότητα τροφίµων.  Ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά των τροφίµων. Επηρεασµός 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών στην 
αγρο-τροφική αλυσίδα.  Ποιοτική διαχεί-
ριση και οργάνωση, ιστορία της ποιοτικής 
διαχείρισης. Αρχές της τεχνο-διαχειριστι-
κής προσέγγισης. Έννοιες, συστήµατα και 
µέθοδοι ποιοτικού σχεδιασµού, ποιοτικός 
έλεγχος και ποιοτική βελτίωση. Συστήµατα 
ποιοτικού ελέγχου τροφίµων GP, HACCP, 
ISO, BRC. Ποιοτική πολιτική και στρα-
τηγική, συνολική διαχείριση ποιότητας. 
Αξιολόγηση ποιοτικής διαχείρισης, ποιο-
τικές δαπάνες και έλεγχος. Το µάθηµα πε-
ριλαµβάνει διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις. Μπορούν επίσης να οργανωθούν 
επισκέψεις σε βιοµηχανίες τροφίµων. 

Προαπαιτούµενα:  Εισαγωγή στην Επιστήµη 
και Τεχνολογία Τροφίµων, Μικροβιολογία

ΓΒΤ 253  Χηµεία Τροφίµων  

Το µάθηµα αυτό αποτελεί συνέχεια της 
Γενικής Εισαγωγής στην Επιστήµη και 
Τεχνολογία Τροφίµων που διδάσκεται το 
2ο εξάµηνο. ∆ιδάσκονται τα ακόλουθα θέ-
µατα: Ανασκόπηση θρεπτικών συστατι-
κών των τροφίµων. Πέψη. Ενεργειακή αξία 
τροφίµων. Πρωτεΐνες, Λιπίδια, Ένζυµα, 
Υδατάνθρακες, Νερό, Βιταµίνες, Ανόργανα 
Άλατα. ∆οµικές και λειτουργικές ιδιότητες 
των θρεπτικών συστατικών των τροφίµων. 
Πρόσθετες ύλες. Άρωµα και γεύση τροφί-
µων. Αµαύρωση τροφίµων (ενζυµατική και 
µη ενζυµατική). Χηµική σύσταση και ιδιό-
τητες φυτικών και ζωικών τροφίµων. Ποτά. 
Νέα τρόφιµα. Επίδραση των διαφόρων επε-
ξεργασιών και των συνθηκών αποθήκευσης 
στα θρεπτικά συστατικά των τροφίµων, 
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συστατικά του αρώµατος. Το µάθηµα πε-
ριλαµβάνει διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις. Μπορούν επίσης να οργανωθούν 
επισκέψεις σε βιοµηχανίες τροφίµων. 

Προαπαιτούµενα:  Γενική και Ανόργανη 
Χηµεία, Οργανική Χηµεία, Εισαγωγή στην 
Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων

ΓΒΤ 254  Φυσική Τροφίµων  

Το µάθηµα αυτό αποτελεί συνέχεια της 
Εισαγωγής στην Επιστήµη και Τεχνολογία 
Τροφίµων που διδάσκεται το 2ο εξάµηνο. 
Οι στόχοι του προχωρηµένου αυτού µαθή-
µατος είναι: 1) Να εµβαθύνει τις γνώσεις 
των φοιτητών στις φυσικές ιδιότητες των 
τροφίµων και στις αλλαγές που γίνονται 
κατά την επεξεργασία και αποθήκευση 2) 
Να εφαρµόσει θεµελιώδεις έννοιες και νό-
µους της Φυσικής, της Φυσικής χηµείας και 
της Χηµείας κολλοειδών στα τρόφιµα 3) Να 
συµβάλει στην κατανόηση και στη µέτρηση 
φυσικών φαινοµένων όπως η αλληλεπίδρα-
ση σωµατιδίων, η ρεολογία, η κρυσταλλο-
ποίηση, οι υδατικές σχέσεις κλπ. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις.  Μπορούν επίσης να οργανωθούν 
επισκέψεις σε βιοµηχανίες τροφίµων. 

Προαπαιτούµενα:  Φυσική, Εισαγωγή στην 
Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων

ΓΒΤ 350  Οινολογία  

Τα σταφύλια ως πρώτη ύλη της οινοποιί-
ας. Ποικιλίες οιναµπέλου και κυριότερες 
αµπελουργικές περιοχές παραγωγής οίνων 
της Ελλάδος και της Κύπρου. Προζυµωτικά 
φαινόµενα και επεξεργασίες. Ζύµες και αλ-
κοολική ζύµωση. Μηλογαλακτική ζύµωση. 
Τεχνικές οινοποίησης. Τύποι οίνων (ερυ-
θροί, λευκοί, αφρώδεις κλπ.). Χηµική σύ-
σταση των οίνων. Φυσικοχηµικά φαινόµενα 
των οίνων. Παλαίωση των οίνων. Θολώµατα 
και ιζήµατα των οίνων φυσικοχηµικής προ-
έλευσης. Ασθένειες των οίνων. Οινολογικές 
ουσίες επεξεργασίας οίνων. Εµφιάλωση και 
αποθήκευση. Ο ρόλος του διοξειδίου του 
θείου. Οίνος και υγεία. Νοµοθεσία οίνων.  

Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και ερ-
γαστηριακές ασκήσεις. Μπορούν επίσης να 
οργανωθούν επισκέψεις σε οινοβιοµηχανίες 
και περιφερειακά οινοποιεία.

Προαπαιτούµενα:  Μικροβιολογία, 
Εισαγωγή στην Επιστήµη και 
Τεχνολογία Τροφίµων

ΓΒΤ 351  Βιοµηχανικές Ζυµώσεις  

Γενικές εισαγωγικές έννοιες και ορισµοί. 
Θεωρία και εφαρµογές των µικροοργανι-
σµών και των ενζύµων στην παρασκευή 
τροφίµων. Θεωρητικό υπόβαθρο αναφο-
ρικά µε τους εµπλεκόµενους µικροοργα-
νισµούς και τη συµπεριφορά τους στις 
ζυµώσεις. Άλλα θέµατα που θα καλυφθούν 
αφορούν τις µηχανικές διεργασίες κατά το 
σχηµατισµό βιοµάζας και προϊόντων καθώς 
και τις εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στις 
βιοµηχανικές ζυµώσεις και την  παραγωγή  
τροφίµων. ∆ιαφοροποίηση ζύµωσης και βιο-
µετατροπής: Ζυµώσιµα τρόφιµα και εφαρ-
µογή των βιοµηχανικών ζυµώσεων, Τυπικές 
ζυµώσεις και βιοµετατροπές, Βιοχηµεία 
και τεχνολογία παραγωγής µικροβιακής 
πρωτεΐνης, µικροβιακών ελαίων, αλκοόλης, 
κ.α.  Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και 
εργαστηριακές ασκήσεις. Μπορούν επίσης 
να οργανωθούν επισκέψεις σε βιοµηχανίες 
τροφίµων.

Προαπαιτούµενα: Μικροβιολογία, Εισαγωγή 
στην Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων 

ΓΒΤ 352  Ενζυµολογία Τροφίµων  

Το µάθηµα αυτό βασίζεται στις ενζυµολο-
γικές γνώσεις που αποκτήθηκαν σε προη-
γούµενα µαθήµατα  χηµείας τροφίµων. Τα 
θέµατα που θα συζητηθούν περιλαµβάνουν: 
Φύση, βιολογία, καταλυτική ενεργότητα 
ενζύµων. Εξωγενή ένζυµα που χρησιµο-
ποιούνται στα τρόφιµα και ενδογενή έν-
ζυµα που προϋπάρχουν στην πρώτη ύλη. 
Καταλυτικοί µηχανισµοί, τρόπος δράσης 
κάτω από µεταβαλλόµενες συνθήκες, κινη-
τική των ενζύµων. Μικροβιακή τεχνολογία 
παραγωγής ενζύµων.  Κατιούσα επεξεργα-
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σία ενζύµων. Ανασκόπηση των ενζύµων της 
Τεχνολογίας Τροφίµων. Εφαρµογές των εν-
ζύµων στη Βιοµηχανία Τροφίµων. Ενζυµική 
τεχνολογία στην παραγωγή κρασιού και 
αλκοολούχων ποτών. Ενζυµικές αναλύσεις 
τροφίµων. Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέ-
ξεις και εργαστηριακές ασκήσεις.  

Προαπαιτούµενα:  
Βιοχηµεία, Χηµεία Τροφίµων

ΓΒΤ 353  Γαλακτοκοµία  

Η σηµασία της γαλακτοκοµικής βιοµηχανίας 
στην κυπριακή, ευρωπαϊκή και παγκόσµια 
οικονοµία. Συστατικά, ιδιότητες και θρε-
πτική αξία του γάλακτος. Παράγοντες και 
χειρισµοί που επηρεάζουν τη σύσταση και 
τις ιδιότητες του γάλακτος. Βιοσύνθεση και 
έκκριση του γάλακτος. Μικροοργανισµοί  
του γάλακτος. Ανάπτυξη και µεταβολική 
δραστηριότητα των µικροοργανισµών στο 
γάλα. Μαστίτιδες-αντιβιοτικά. Παραγωγή 
και έλεγχος καθαρού και υγιεινού παστε-
ριωµένου γάλακτος. Υγιεινή των βιοµηχα-
νιών γάλακτος. Επεξεργασία γάλακτος µε 
τη χρήση διεργασιών που χρησιµοποιού-
νται συνήθως στη βιοµηχανία τροφίµων. 
Παρασκευή γαλακτοκοµικών προϊόντων 
και άλλα εξειδικευµένα  προϊόντα και συ-
στατικά.  Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέ-
ξεις και εργαστηριακές ασκήσεις.  Μπορούν 
επίσης να οργανωθούν επισκέψεις σε γαλα-
κτοκοµικές βιοµηχανίες.

Προαπαιτούµενα: Μικροβιολογία, Εισαγωγή 
στην Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων 

ΓΒΤ 354  Επιστήµη και Κοινωνία  

Το µάθηµα αυτό εστιάζει στις σχέσεις και 
τις αµοιβαίες επιρροές µεταξύ της (γεωπο-
νικής)  επιστήµης από τη µία µεριά και της 
κοινωνικοοικονοµικής τακτικής και πο-
λιτικής από την άλλη. Σκοπός αυτού του 
µαθήµατος είναι η ανάλυση και η έκφραση  
απόψεων πάνω σε  περίπλοκα κοινωνικά 
ερωτήµατα στον τοµέα των γεωπονικών και 
βιολογικών επιστηµών, µε ειδική έµφαση 
στις επιστήµες των φυτών και των ζώων. 

Εδώ, οι θέσεις και οι ευθύνες των επιστηµό-
νων είναι τα κεντρικά θέµατα. Επιπλέον, οι 
φοιτητές αποκτούν γνώση και εµπειρία για 
τις βασικές αρχές της βιοηθικής. 

ΓΒΤ 355  Μικροβιολογία Τροφίµων  

Το συγκεκριµένο µάθηµα αποτελεί συνέ-
χεια και συµπλήρωµα προηγούµενων µαθη-
µάτων και εστιάζει κυρίως στις αρνητικές 
επιπτώσεις των µικροοργανισµών στα τρό-
φιµα καθώς και στους τρόπους πρόληψης 
και αντιµετώπισης τους µε τις κατάλληλες 
πρακτικές υγιεινής. Επί µέρους θέµατα που 
διδάσκονται είναι: Κατηγορίες και ταξινό-
µηση των µικροοργανισµών που αφορούν 
τα τρόφιµα. Ενδογενείς και εξωγενείς παρά-
γοντες που επηρεάζουν το ρυθµό ανάπτυ-
ξης/ επιβίωσης των µικροοργανισµών (νερό, 
pH, προσθήκη συντηρητικών,  θερµότητα, 
συσκευασία υπό συνθήκες τροποποιηµέ-
νης ατµόσφαιρας) και τα κύρια παθογόνα 
που µεταδίδονται µέσα από τα τρόφιµα.  
Κλασικές τεχνικές µέτρησης/ προσδιορι-
σµού των µικροοργανισµών. Έλεγχος της 
µόλυνσης. Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέ-
ξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. Μπορούν 
επίσης να οργανωθούν επισκέψεις σε βιοµη-
χανίες τροφίµων.

Προαπαιτούµενα:  Μικροβιολογία,  Εισαγωγή 
στην Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων

ΓΒΤ 356  Επεξεργασία και Ποιότητα 
Τροφίµων  

Το µάθηµα εστιάζει στις επιπτώσεις της 
επεξεργασίας πάνω στις ιδιότητες και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. 
Η ποιότητα του προϊόντος προσδιορίζεται 
υποκειµενικά µε οργανοληπτική ανάλυση 
καθώς επίσης και αντικειµενικά µε εργαστη-
ριακές αναλύσεις (κυρίως χρωµατογραφία) 
που καθορίζουν τη σύσταση και τις φυσικές 
ιδιότητες του προϊόντος. Και οι δύο αυτές 
µέθοδοι θα παρουσιασθούν και θα χρησι-
µοποιηθούν κατά τη διάρκεια του µαθήµα-
τος για προσδιορισµό φυσικών ιδιοτήτων, 
όπως σύσταση, χρώµα, γεύση και εµφάνιση 
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του προϊόντος. Θα χρησιµοποιηθούν επί-
σης στατιστικές µέθοδοι και προγράµµατα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις.  Μπορούν επίσης να οργανωθούν 
επισκέψεις σε βιοµηχανίες τροφίµων.

Προαπαιτούµενο:  Φυσική Τροφίµων

ΓΒΤ 357  Λειτουργικότητα Τροφίµων  και 
Συστατικών  

Το µάθηµα αυτό µελετά τις σχέσεις µεταξύ 
δοµής και   λειτουργικότητας των τροφί-
µων, τόσο των  πρώτων υλών όσο και των 
διαφόρων  συστατικών των τροφίµων (food 
ingredients). Η λειτουργικότητα απαρτίζε-
ται από τις φυσικές, βιο-ενεργές (προάγουν 
την υγεία) και οργανοληπτικές ιδιότητες. 
Για τα πιο σηµαντικά συστατικά τροφίµων 
και πρώτες ύλες θα µελετηθεί η συµβο-
λή τους στα χαρακτηριστικά του τελικού 
προϊόντος / τροφικού συµπλέγµατος (food 
matrix). Για τις βιο-ενεργές ουσίες, η προ-
σοχή θα επικεντρωθεί στη  δραστικότητα 
τους στο ανθρώπινο σώµα, καθώς και στους 
τρόπους διατήρησης της δραστικότητας 
αυτής στα τρόφιµα.  

ΓΒΤ 358  Επιστήµη και Τεχνολογία 
Κρέατος 

Το µάθηµα εστιάζει στο κρέας και τα προϊ-
όντα κρέατος αλλά καλύπτει επίσης τα ψά-
ρια και τα προϊόντα αλιευµάτων. Σύνθεση, 
δοµή, ιδιότητες και θρεπτική αξία του 
κρέατος, παράγοντες που επηρεάζουν την 
ποιότητά του. Βιοχηµικές, φυσιολογικές, 
µικροβιολογικές και µηχανικές µεταβολές 
των ιστών των ζώων µετά τη σφαγή τους. 
Υγιεινή του κρέατος: παράσιτα, ζωονόσοι, 
ιοί, µολυσµατικές πρωτείνες (prions), επι-
µολύνσεις. Αρχές ποιοτικού ελέγχου του 
κρέατος και των ψαριών. Μέθοδοι συντή-
ρησης, επεξεργασίας και µεταποίησης του 
κρέατος και των ψαριών. HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point System) 
και ποιοτικός έλεγχος επεξεργασµένων 
κρεάτων. Αναλυτικές προδιαγραφές ποιό-

τητας για τα προϊόντα κρέατος και βασική 
εθνική και διεθνής νοµοθεσία. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις.  Μπορούν επίσης να οργανωθούν 
επισκέψεις σε σφαγεία και βιοµηχανίες κρε-
άτων.

Προαπαιτούµενο:  
Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίµων

ΓΒΤ 450  Κίνδυνοι από τα Τρόφιµα  

Το µάθηµα θα οργανωθεί και θα διδάσκεται 
από οµάδα επιστηµόνων µε ειδικότητα στη 
Μικροβιολογία Τροφίµων, την Τοξικολογία 
και την Επικοινωνία και Καινοτοµία. 
Επισκόπηση των κυριοτέρων  κινδύνων που 
συνδέονται µε την κατανάλωση τροφίµων: 
τοξίνες, επιµολύνσεις, λοιµώξεις, ξένα σώ-
µατα, αλλεργιογόνα. Εισαγωγή στις βασικές 
αρχές της Τοξικολογίας. Κατά τη διάρκεια 
του µαθήµατος οι φοιτητές χωρίζονται σε 
οµάδες και διεξάγουν µια ανάλυση κινδύ-
νου στα πλαίσια του συστήµατος HACCP. 
∆ίνεται επίσης προσοχή στην αντίληψη του 
κινδύνου και την αποτελεσµατική επικοι-
νωνία. 

Προαπαιτούµενα: Μικροβιολογία Τροφίµων, 
Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίµων, Χηµεία 
Τροφίµων

ΓΒΤ 451  Διατροφή του Ανθρώπου και 
Υγεία 

Το µάθηµα στοχεύει να εξηγήσει την έννοια 
«διατροφική αξία τροφίµου» µέσα από τη 
διερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ 
διατροφής και υγείας. Καλύπτονται τα ακό-
λουθα θέµατα: 

1) Τα κύρια θρεπτικά συστατικά στις τρο-
φές: πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, βιτα-
µίνες. 
2) Φυσιολογία Θρέψης: απορρόφηση θρε-
πτικών στοιχείων, αποθήκευση, µεταβολι-
σµός. 
3) Συστατικά τροφίµων και υγεία: πώς τα 
διάφορα λίπη, υδατάνθρακες και πρωτεΐνες 
επηρεάζουν την υγεία. Ο ρόλος των βιταµι-
νών και µετάλλων. Επιπτώσεις από περίσ-
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σεια ή έλλειψη θρεπτικών στοιχείων. 
4)∆ιατροφή και στάδιο / τρόπος ζωής: ανά-
γκες ειδικών οµάδων του πληθυσµού (βρέ-
φη, παιδιά, ηλικιωµένοι, αθλητές).

Προαπαιτούµενο:  Χηµεία Τροφίµων 

ΓΒΤ 452  Νοµοθεσία Τροφίµων  

Η νοµοθεσία αναφορικά µε την ποιότητα 
και ασφάλεια των τροφίµων αναπτύσσεται 
ραγδαία, µε συνεχή δηµιουργία/τροποποί-
ηση σχετικών προτύπων σε εθνικό, ευρω-
παϊκό και διεθνές επίπεδο. Μερικά από τις 
πρότυπα αυτά είναι γενικά και αφορούν  
το ανθρώπινο δικαίωµα για εξασφάλιση 
τροφής για όλους. Άλλα είναι περισσότερο 
τεχνικά και εστιάζουν στην ασφάλεια και 
ποιότητα των τροφίµων και την προστασία 
και πληροφόρηση του καταναλωτή. Στο 
µάθηµα αυτό παρουσιάζονται οι διάφοροι 
φορείς που αναπτύσσουν δραστηριότητα 
στο πεδίο της νοµοθεσίας τροφίµων καθώς 
και οι διαφορετικοί στόχοι τους. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται στο σύστηµα και τη σχετική 
νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ΓΒΤ 453  Ανάλυση Τροφίµων  

Γενικές αρχές (δειγµατοληψία, έκφραση απο-
τελεσµάτων, γνωµάτευση). Γενικές µέθοδοι 
ανάλυσης (υγρασίας, τέφρας, πρωτεϊνών, 
λιπαρών υλών, υδατανθράκων, βιταµινών, 
πρόσθετων, ανόργανων στοιχείων, ενζύµων 
κλπ). Χρωµατογραφία. Ηλεκτροχηµικές 
αναλύσεις. Ηλεκτροφόρηση.  Φασµατοφωτο-
µετρικοί προσδιορισµοί στα τρόφιµα. 
Στοιχεία φασµατοφωτοµετρίας µάζας. 
∆ιαθλασιµετρία, ειδικό βάρος, δείκτης διά-
θλασης, σηµείο τήξεως, κλπ. Ειδικά θέµα-
τα (φυτοφάρµακα, αρωµατικές ύλες, F.I.A 
κλπ). Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και 
εργαστηριακές ασκήσεις. Μπορούν επίσης 
να οργανωθούν επισκέψεις σε βιοµηχανίες 
και εργαστήρια τροφίµων.

Προαπαιτούµενο:  Χηµεία Τροφίµων

ΓΒΤ 454  Επεξεργασία Απόβλητων 
Βιοµηχανιών Τροφίµων  

Γενικές εισαγωγικές έννοιες και ορισµοί 
– Το γεωργο-βιοµηχανικό παραπροϊόν 
και απόβλητο – Είδη αποβλήτων και υπο-
λειµµάτων: στερεά και υγρά απόβλητα – 
Πρωτογενής επεξεργασία (φυγοκέντρηση, 
καθίζηση και επίπλευση) – ∆ευτερογενής 
επεξεργασία: τεχνολογία σταλαζόντων 
φίλτρων (trickling filters) και ενεργοποιη-
µένης ιλύος (activated sludge) – Αναερόβια 
επεξεργασία αποβλήτων: µεθανογένεση και 
παραγωγή βιοαερίου και η βιοχηµεία αυτής 
– Προηγµένου τύπου επεξεργασία παρα-
προϊόντων και αποβλήτων: βιοτεχνολογι-
κή παραγωγή µεταβολικών προϊόντων από 
απόβλητα και υπολείµµατα – Επεξεργασία 
στερεών αποβλήτων µε κοµποστοποίηση 
(composting).  

ΓΒΤ 473  Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων Τροφίµων  

Βασικοί τρόποι λειτουργίας µονάδων. 
Οργανογράµµατα διοίκησης επιχειρήσε-
ων και µέθοδοι εργασίας στις επιχειρήσεις 
επεξεργασίας, διακίνησης και αποθήκευ-
σης τροφίµων. Εκπαίδευση προσωπικού. 
Επιλογή, αξιολόγηση, εκπαίδευση, αµοιβή 
και ανταµοιβή προσωπικού. Συστήµατα 
προγραµµατισµού εργασιών παραγωγής 
και αποθεµάτων. Μέθοδοι ποιοτικού ελέγ-
χου. Συντήρηση και καθαρισµός µηχανολο-
γικού και κτηριακού εξοπλισµού. Ο ρόλος 
της έρευνας στην βιοµηχανία τροφίµων. 
∆ηµιουργία αρχείου και πιστοποίηση. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις, επισκέψεις 
και ειδικές µελέτες περιπτώσεων.

Προαπαιτούµενο:  
Αρχές Οικονοµικών και ∆ιαχείρισης
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Κατεύθυνση Επιστήµης και 
Τεχνολογίας Τροφίµων:  
Μαθήµατα Επιλογής

ΓΒΤ 460  Περιπτωσιολογικές Μελέτες 
στην Ποιότητα Τροφίµων  

Στο προχωρηµένο αυτό µάθηµα οι φοιτητές 
εργάζονται ατοµικά ή σε µικρές οµάδες και 
διεξάγουν µελέτες που τους ανατίθενται 
πάνω σε διάφορα προβλήµατα ποιότητας 
τροφίµων. Στα πλαίσια των µελετών αυτών 
οι φοιτητές συνδυάζουν τις γνώσεις που απέ-
κτησαν από διάφορα µαθήµατα Επιστήµης 
και Τεχνολογίας Τροφίµων και βελτιώνουν 
τις ικανότητες τους για ανεξάρτητη έρευνα 
αλλά και για οµαδική εργασία. Οι µελέτες 
αυτές διεξάγονται κατά τρόπο επαγγελ-
µατικό που περιλαµβάνει παρακολούθηση 
της σχετικής βιβλιογραφίας, τήρηση λε-
πτοµερών στοιχείων και παρατηρήσεων, 
στατιστική επεξεργασία των  δεδοµένων, 
και γραπτή και προφορική παρουσίαση των 
αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων. 

ΓΒΤ 461  Οργανοληπτική Αξιολόγηση 
Τροφίµων  

Το µάθηµα µελετά την αίσθηση των οργανο-
ληπτικών χαρακτηριστικών των τροφίµων 
από τον άνθρωπο- καταναλωτή. Η δραστη-
ριότητα αυτή είναι πολύ σηµαντική για τη 
βιοµηχανία τροφίµων και ιδιαίτερα την πα-
ραγωγή νέων προϊόντων, την εµπορία τους 
και τη διασφάλιση της ποιότητας στα τρό-
φιµα. Οι διαλέξεις καλύπτουν τα ακόλουθα 
θέµατα: 1) Εισαγωγή στην Επιστήµη της 
Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Τροφίµων 
2) Μέθοδοι οργανοληπτικής αξιολόγησης 
και έρευνας στα τρόφιµα 3) Σχέσεις µεταξύ 
φυσικών και οργανοληπτικών ιδιοτήτων 
των τροφίµων 4) Βιολογική βάση της αί-
σθησης οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 
των τροφίµων στον άνθρωπο, προτιµήσεις 
καταναλωτών-διατροφή του ανθρώπου. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και ερ-
γαστηριακές ασκήσεις.  Μπορούν επίσης 
να οργανωθούν επισκέψεις σε βιοµηχανίες 
τροφίµων.

ΓΒΤ 462  Απώλεια Θρεπτικών 
Συστατικών κατά την Επεξεργασία   

Το µάθηµα αυτό βασίζεται σε προηγούµε-
να µαθήµατα Επιστήµης και Τεχνολογίας 
Τροφίµων (Χηµεία, Φυσική, Μηχανική,  
Μικροβιολογία, Ενζυµολογία κ.ά.) και 
πραγµατεύεται τις απώλειες θρεπτικών 
συστατικών κατά τις διάφορες επεξεργα-
σίες στις οποίες υποβάλλονται τα τρόφιµα. 
Ανασκόπηση των κυριότερων θρεπτικών 
συστατικών των τροφίµων. Ιδιότητες των 
θρεπτικών αυτών συστατικών και απώλει-
ες κατά τις διάφορες διεργασίες που εφαρ-
µόζονται στη βιοµηχανία τροφίµων, όπως: 
θέρµανση, συµπύκνωση µε εξάτµιση, συ-
µπύκνωση µε κατάψυξη, διαχωρισµός µε 
µεµβράνες, ξήρανση µε ψεκασµό, ξήρανση 
µε κατάψυξη, απόσταξη, εκχύλιση,   φυγο-
κέντρηση, διήθηση, έκθλιψη, εκβολή, κρυ-
στάλλωση.

ΓΒΤ 463  Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίµων 

Στο µάθηµα αυτό γίνεται ανασκόπηση των 
πιο σηµαντικών βακτηριακών τοξινών, µυ-
κοτοξινών και φυκοτοξινών, της παρουσί-
ας τους στα τρόφιµα, των µηχανισµών της 
τοξικής τους δράσης, και των µηχανισµών 
εξουδετέρωσής τους.  Θα συζητηθούν οι 
µηχανισµοί παθογένεσης των βακτηρίων 
και η αντίδραση του ξενιστή και πώς αυτή 
επηρεάζεται από τα συστατικά των τροφί-
µων. Εξετάζεται η επίδραση της επεξεργα-
σίας στην ασφάλεια των τροφίµων σε σχέση 
µε την επιβίωση των παθογόνων και τον 
σχηµατισµό προϊόντων Maillard, ετεροκυ-
κλικών αµινών, PAK και προϊόντων οξείδω-
σης. Ο µικροβιολογικός και τοξικολογικός 
κίνδυνος θα υπολογισθεί σε σχέση µε τον 
γενετικό πολυµορφισµό που συµβάλλει 
στην εξουδετέρωση των τοξινών στον άν-
θρωπο.  Μαθήµατα µπορούν επίσης να επι-
λεγούν από τις δύο άλλες Κατευθύνσεις του 
Τµήµατος,  καθώς και από άλλα Τµήµατα/ 
Σχολές του Πανεπιστηµίου.
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Κατεύθυνση Επιστήµης και 
Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής: 
Υποχρεωτικά Μαθήµατα

ΓΒΤ  231 Βιολογία Ζώων  (Ανατοµία 
– Φυσιολογία) 

Εισαγωγικό µάθηµα Ζωοτεχνίας που καλύ-
πτει τις βασικές έννοιες της Φυσιολογίας 
µε τα απαραίτητα στοιχεία ανατοµίας των 
αγροτικών ζώων. Αποτελεί απαραίτητο 
θεµέλιο για τους φοιτητές που θα ακολου-
θήσουν την κατεύθυνση της επιστήµης και 
τεχνολογίας ζωικής παραγωγής. Το µάθηµα 
αποσκοπεί στην κατανόηση της µορφής και 
της λειτουργίας του οργανισµού των ζώων, 
προσδιορίζοντας τις υπάρχουσες διαφο-
ρές µεταξύ των ειδών. Καλύπτονται θέµα-
τα όπως τo ζωικό κύτταρο και οι ιστοί, το 
αίµα και οι λειτουργίες του, ενώ δίνονται 
βασικές έννοιες και πληροφορίες σχετικά 
µε το νευρικό, ενδοκρινικό, ουροποιητικό 
και αναπνευστικό σύστηµα. Άλλα αντικεί-
µενα, όπως το αναπαραγωγικό σύστηµα, 
το πεπτικό σύστηµα στα διάφορα είδη πα-
ραγωγικών ζώων, η γαλακτοπαραγωγή και 
η ανοσολογία, που είναι εξαιρετικής σηµα-
σίας για τον γεωπόνο ζωικής παραγωγής, 
καλύπτονται σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και ερ-
γαστηριακές ασκήσεις, κυρίως σε θέµατα 
ανατοµίας.

ΓΒΤ 232  Γενετική και Βελτίωση Ζώων 

Το προχωρηµένο αυτό µάθηµα αποτελεί 
συνέχεια των εισαγωγικών µαθηµάτων 
Γενετικής και Αρχών Ζωικής Παραγωγής 
που διδάσκονται στο 2ο και 3ο εξάµηνο, 
αντίστοιχα. Περιλαµβάνει πτυχές ποσο-
τικής και µοριακής γενετικής καθώς και 
γενετικής των πληθυσµών και γενετικής 
µηχανικής. Το µάθηµα παρέχει γνώσεις 
για τον τρόπο αλλαγής των χαρακτηριστι-
κών των αγροτικών ζώων.  Θα αναλυθούν 
θέµατα όπως τα µέσα και η οργάνωση της 
Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, εκτίµηση γενε-
τικών παραµέτρων και θεωρία της τεχνητής 

επιλογής.  Το µάθηµα θα έχει άµεση σχέση 
µε τις καθηµερινές πρακτικές αναπαραγω-
γής και βελτίωσης ζώων αλλά και µε την 
προσφορά της σύγχρονης βιοτεχνολογίας 
στη γενετική βελτίωση των παραγωγικών 
ζώων. Περιλαµβάνει διαλέξεις και πρακτι-
κές ασκήσεις σε θέµατα γενετικής βελτίω-
σης, µοριακής γενετικής και χρήση Η/Υ στη 
γενετική βελτίωση.

Προαπαιτούµενα:  
Γενετική, Αρχές Ζωικής Παραγωγής

ΓΒΤ 233  Τεχνολογία Ζωοτροφών 

Το µάθηµα αυτό επιτρέπει την εξειδίκευση 
στην παραγωγή, συντήρηση και επεξεργα-
σία των ζωοτροφών. Εξετάζει τα κτηνοτρο-
φικά φυτά, τα υποπροϊόντα βιοµηχανίας, 
και τις χονδροειδείς και συµπυκνωµένες 
ζωοτροφές που συνήθως χρησιµοποιού-
νται στη διατροφή των παραγωγικών ζώων. 
Παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι εκτίµη-
σης των ζωοτροφών, µε βάση τόσο τη χη-
µική ανάλυση όσο και τη διατροφική τους 
αξία. Ένα µεγάλο µέρος του µαθήµατος 
αφιερώνεται στον ποιοτικό έλεγχο των ζω-
οτροφών και των πρόσθετων ουσιών, όπως 
αυτός εφαρµόζεται στην ευρωπαϊκή ένωση. 
Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις δι-
ατροφικές ιδιότητες των σηµαντικότερων 
ζωοτροφών, τις ενδείξεις και αντενδείξεις 
τους καθώς και τη χρήση τους στην πράξη. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και πρα-
κτικές ασκήσεις.

Προαπαιτούµενο: Αρχές Ζωικής Παραγωγής

ΓΒΤ 234  Βιοµετρία & Πειραµατισµός  

Το µάθηµα αυτό είναι προχωρηµένο και 
αποτελεί συνέχεια του εισαγωγικού µαθή-
µατος Στατιστικής και Βιοµετρίας που διδά-
σκεται στο 2ο εξάµηνο.  Καλύπτει σε βάθος 
τα βασικά κεφάλαια που απαιτούνται για το 
σχεδιασµό βιολογικών/γεωπονικών πειρα-
µάτων και τη στατιστική ανάλυση πειρα-
µατικών δεδοµένων. Ανάλυση ∆ιασποράς 
(ANOVA) µε δύο ή περισσότερους παράγο-
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ντες. Βασικές αρχές και σχέδια γεωργικού 
Πειραµατισµού.  Πλήρως Τυχαιοποιηµένος 
Σχεδιασµός. Σχεδιασµός µε τυχαιοποιηµένες 
οµάδες. Λατινικά Τετράγωνα. Παραγοντικά 
Πειράµατα (τυχαιοποιηµένα, µε οµάδες ή 
µε χωριζόµενα τεµάχια). Αλληλεπίδραση. 
Πολλαπλή παλινδρόµηση. Ανάλυση 
Συνδιασποράς. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
διαλέξεις και φροντιστηριακές ασκήσεις, 
όπου οι φοιτητές ασκούνται σε εφαρµογές 
και αυτόνοµη ανάλυση πειραµατικών δεδο-
µένων µε τη χρήση προγράµµατος Η/Υ.

Προαπαιτούµενο: Στατιστική και Βιοµετρία

ΓΒΤ  330 Βοοτροφία (Γαλακτοπαραγωγή 
& Κρεοπαραγωγή) 

Αυτό το µάθηµα επιτρέπει την εξειδίκευση 
στον τοµέα της βοοτροφίας για παραγωγή 
γάλακτος και κρέατος. Οι τρόποι οργάνω-
σης και παραγωγής περιγράφονται για τον 
τοµέα µε µια ολοκληρωµένη και σφαιρική 
προσέγγιση. Η γνώση σχετικά µε τα συστή-
µατα αναπαραγωγής, διαχείρισης, διατρο-
φής, ευηµερίας και εκτροφής καθώς επίσης 
και οι χρηµατοοικονοµικές πτυχές συνδυά-
ζονται µε τρόπο που οδηγεί στην απόκτη-
ση εξειδικευµένης γνώσης για τις διάφορες 
πτυχές του τοµέα. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις.

Προαπαιτούµενα:  
Βιολογία Ζώων, Αρχές Ζωικής Παραγωγής

ΓΒΤ 331  Αναπαραγωγή και Γονιµότητα 
Ζώων  

Το µάθηµα εξετάζει την αναπαραγωγή 
και τη γονιµότητα των αγροτικών ζώων. 
Σηµαντικά θέµατα που διδάσκονται είναι: 
ο καθορισµός του φύλου, γαµετογένεση, 
γονιµοποίηση, εγκυµοσύνη, διαδικασία 
γέννησης, συµπεριλαµβανοµένων των εν-
δοκρινικών ρυθµίσεων αυτών των γεγο-
νότων. Επίσης, εξετάζονται γενετικές και 
περιβαλλοντικές επιδράσεις στις αναπα-
ραγωγικές διαδικασίες, µε ειδική αναφορά 
στην εποχιακή αναπαραγωγή των προβά-
των και αιγών, καθώς και στο σηµαντικό 

ρόλο της διατροφής. Εξετάζονται ακόµη οι 
σύγχρονες  αναπαραγωγικές τεχνολογίες 
(in vitro γονιµοποίηση, in vitro καλλιέρ-
γεια, µεταφορά εµβρύου). Το µάθηµα περι-
λαµβάνει διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις, 
µέσα από τις οποίες οι φοιτητές θα µάθουν 
για τα χαρακτηριστικά των αναπαραγωγι-
κών διαδικασιών και για τα αναπαραγωγικά 
όργανα των διαφόρων ζώων και θα εξοικει-
ωθούν µε µερικές σύγχρονες αναπαραγωγι-
κές διαδικασίες. 

Προαπαιτούµενα:  
Βιολογία Ζώων, Αρχές Ζωικής Παραγωγής

ΓΒΤ 332  Παραγωγή στα Μικρά 
Μηρυκαστικά  

Το µάθηµα αυτό επιτρέπει την εξειδίκευση 
στο ζωικό τοµέα των µικρών µηρυκαστικών 
(αιγοπρόβατα). Οι τρόποι οργάνωσης και 
παραγωγής περιγράφονται για τον τοµέα 
µε µια ολοκληρωµένη και σφαιρική προ-
σέγγιση. Η γνώση σχετικά µε τα συστήµατα 
αναπαραγωγής, διαχείρισης, διατροφής, ευ-
ηµερίας και εκτροφής καθώς επίσης και οι 
χρηµατοοικονοµικές πτυχές συνδυάζονται 
µε τρόπο που οδηγεί στην απόκτηση εξει-
δικευµένης γνώσης για τις διάφορες πτυχές 
του τοµέα. Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέ-
ξεις και πρακτικές ασκήσεις.

Προαπαιτούµενα:  
Βιολογία Ζώων, Αρχές Ζωικής Παραγωγής

ΓΒΤ 333  Φυσιολογία Θρέψης και 
Διατροφή Μηρυκαστικών 

Αυτό το µάθηµα εξετάζει το πεπτικό σύστη-
µα και τον µεταβολισµό των µηρυκαστι-
κών (αγελάδες, αιγοπρόβατα) ως συνέχεια 
του εισαγωγικού µαθήµατος της Βιολογίας 
Ζώων. Εξηγεί το µεταβολισµό των βασικών 
συστατικών των ζωοτροφών, όπως των 
υδατανθράκων, πρωτεϊνών, λιπιδίων, βιτα-
µινών και ανόργανων στοιχείων, παρέχο-
ντας πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες 
των ζώων στην ανάπτυξη, αναπαραγωγή, 
κυοφορία, γαλακτοπαραγωγή και συντή-
ρηση. Το µάθηµα περιγράφει τα χαρακτη-
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ριστικά των πιο κοινών ζωοτροφών για τα 
µηρυκαστικά, δίνοντας απαραίτητες γνώ-
σεις για την κατάρτιση σιτηρεσίων καθώς 
και εκπαίδευση στη χρήση προγραµµάτων 
H/Y για κατάρτιση σιτηρεσίων µε τον οικο-
νοµικότερο τρόπο. Τέλος, θα γίνει αναφορά 
στους κινδύνους για την τροφική αλυσίδα 
(γάλα, κρέας) που µπορεί να προκύψουν 
από την διατροφή των ζώων, µε εστίαση σε 
πρόσφατα προβλήµατα στις χώρες της Ε.Ε. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και πρα-
κτικές ασκήσεις.

Προαπαιτούµενα:  
Βιολογία Ζώων, Τεχνολογία Ζωοτροφών

ΓΒΤ 334  Υδατοκαλλιέργεια και Αλιεία 

Αυτό το µάθηµα, µαζί µε το πιο προχωρηµέ-
νο µάθηµα στην Ιχθυοπαραγωγή (7ο εξάµη-
νο) επιτρέπουν την εξειδίκευση στον τοµέα 
των αλιευµάτων και της ιχθυοπαραγωγής. 
Η κάλυψη της ζήτησης για ψάρι εξασφα-
λίζεται τόσο µέσω της εκµετάλλευσης των 
φυσικών πληθυσµών (αλιεία) όσο και µέσω 
της εκτροφής ειδών µε υψηλή καταναλωτι-
κή ζήτηση (υδατοκαλλιέργεια). Το µάθηµα 
δίνει µια γενική οπτική για το ρόλο και τη 
συµβολή του υδρόβιου περιβάλλοντος ως 
φυσικού πόρου για τον άνθρωπο. Οι αλ-
λαγές που συµβαίνουν στο περιβάλλον και 
τις κοινωνίες λόγω της εκµετάλλευσης των 
υδρόβιων πόρων καθορίζονται ποιοτικά και 
ποσοτικά. Το µάθηµα επικεντρώνεται στη 
διαχείριση των παραγόντων που καθορί-
ζουν την εκµετάλλευση του ψαριού ως τρο-
φής για τον άνθρωπο. Οι παράγοντες αυτοί 
σχετίζονται µε την παραγωγική ικανότητα 
του ψαριού (σε επίπεδο οργανισµού και 
πληθυσµού) και τις δυνατότητες και τα όρια 
του ίδιου του υδρόβιου περιβάλλοντος. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και πρακτι-
κές ασκήσεις. 
Η περαιτέρω κατανόηση του θέµατος επι-
τυγχάνεται µε ειδικές µελέτες και εµπεδώ-
νεται από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια 
φροντιστηρίων.    

ΓΒΤ 335  Φυσιολογία Θρέψης και 
Διατροφή Μoνογαστρικών 

Αυτό το µάθηµα εξετάζει το πεπτικό σύστη-
µα και τον µεταβολισµό των µονογαστρικών 
ως συνέχεια του εισαγωγικού µαθήµατος 
της Βιολογίας Ζώων, εστιάζοντας κυρίως 
στο χοίρο και τις όρνιθες. Εξηγεί το µε-
ταβολισµό των βασικών συστατικών των 
ζωοτροφών, όπως των υδατανθράκων, πρω-
τεϊνών, λιπιδίων, βιταµινών και ανόργανων 
στοιχείων, παρέχοντας πληροφορίες σχε-
τικά µε τις ανάγκες των ζώων και την κα-
τάρτιση σιτηρεσίων για την κρεοπαραγωγό 
και αυγοπαραγωγό πτηνοτροφία, όπως 
και για τη χοιροτροφία. Το µάθηµα περι-
γράφει τα χαρακτηριστικά των πιο κοινών 
ζωοτροφών και πρόσθετων ζωοτροφών για 
τα µονογαστρικά, βασιζόµενα στο µάθηµα 
της Τεχνολογίας Ζωοτροφών και δίνοντας 
απαραίτητες γνώσεις στην κατάρτιση σι-
τηρεσίων. Παρέχει επίσης εκπαίδευση στη 
χρήση προγραµµάτων H/Y για κατάρτιση 
σιτηρεσίων µε τον οικονοµικότερο τρόπο. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και πρα-
κτικές ασκήσεις.

Προαπαιτούµενα:  
Βιολογία Ζώων, Τεχνολογία Ζωοτροφών

ΓΒΤ 336  Μελισσοκοµία και Τεχνολογία 
Μέλιτος  
Αυτό το µάθηµα επιτρέπει την εξειδίκευ-
ση στον τοµέα της Μελισσοκοµίας και 
Τεχνολογίας Μέλιτος. Πραγµατεύεται 
θέµατα αναπαραγωγής των µελισσών, δι-
αχείρισης κυψελών, διατροφής, πρόληψης 
ασθενειών, καθώς επίσης και θέµατα πα-
ραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας και 
εµπορίας του προϊόντος.  Στόχος του µα-
θήµατος είναι οι φοιτητές να µάθουν πώς 
να οργανώνουν και να διαχειρίζονται τους 
πληθυσµούς των µελισσών, να εξετάζουν 
την παραγωγή και τη διαχείριση προϊόντων 
και να κατανοούν το υπόβαθρο της αγο-
ράς.  Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις, 
εργαστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές 
εκδροµές.

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΓΒΤ 337  Παθοφυσιολογία και Ασθένειες 
Ζώων

Το µάθηµα πραγµατεύεται τη φροντίδα της 
υγείας και γενικά την υγιεινή των ζώων και 
την πρόληψη ασθενειών σε επίπεδο αγρο-
κτήµατος και τοµέα. Εισάγει επίσης πτυ-
χές της ανθρώπινης υγείας, της ηθικής, της 
καταπόνησης, καθώς και των παραγόντων 
κινδύνου από µολυσµατικές και µη µολυ-
σµατικές ασθένειες.  Μετά από τις γενικές 
εισαγωγικές διαλέξεις διάφορες σηµαντι-
κές ασθένειες θα παρουσιαστούν, θα συζη-
τηθούν και θα διευκρινιστούν. Ειδικά, θα 
µελετηθεί η επιδηµιολογία λοιµωδών ασθε-
νειών οι οποίες είναι σηµαντικές σε επίπεδο 
αγροκτήµατος, τοµέα και ανθρώπινης υγεί-
ας στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Επίσης θα 
παρουσιαστούν η προέλευση, η πρόληψη, η 
διάγνωση και οι µέθοδοι επέµβασης-πρόλη-
ψης. 

Προαπαιτούµενα:  
Αρχές Ζωικής Παραγωγής, Βιολογία Ζώων

ΓΒΤ 338  Διαχείριση Γενετικών Πόρων 
και Βιοπληροφορική

Το µάθηµα εξετάζει τις δοµές των πληθυ-
σµών από την άποψη των ζωικών γενετικών 
πόρων και εξηγεί τις αιτíες που συµβάλλουν 
στη µείωση της βιοποικιλότητας χρησι-
µοποιώντας παραδείγµατα από διάφορα 
είδη αγροτικών ζώων. Οι παράµετροι για 
την αξιολόγηση της βιοποικιλότητας στην 
κτηνοτροφία θα παρουσιαστούν και θα συ-
ζητηθούν. Η επίδραση των αποφάσεων ανα-
φορικά µε την επιλογή ζώων αναπαραγωγής 
στη βιοποικιλότητα εντός του πληθυσµού 
θα εξεταστεί, όπως επίσης και οι διαδικα-
σίες µελέτης, διατήρησης, αξιοποίησης και 
ανάπτυξης των γενετικών πόρων διαφόρων 
αγροτικών ζώων. Το µάθηµα αποτελείται 
από διαλέξεις και ειδικές µελέτες που πε-
ριλαµβάνουν αξιολόγηση της βιοποικιλό-
τητας µε χρήση προγραµµάτων Η/Υ. Στις 
µελέτες αυτές θα γίνει εκτίµηση γενετικών 
αποστάσεων και δηµιουργία φυλογενετικών 
δένδρων µε ειδικό λογισµικό. 

Προαπαιτούµενα: Γενετική και Βελτίωση 
Ζώων, Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

ΓΒΤ 430     Ιχθυοπαραγωγή 

Αυτό το µάθηµα αποτελεί συνέχεια του µα-
θήµατος Υδατοκαλλιέργεια και Αλιεία που 
διδάσκεται στο 6ο εξάµηνο και επιτρέπει 
την εξειδίκευση στον τοµέα της ιχθυοπα-
ραγωγής µε υδατοκαλλιέργειες. Οι τρόποι 
οργάνωσης και παραγωγής περιγράφονται 
για τον τοµέα µε µια ολοκληρωµένη και 
σφαιρική προσέγγιση. Η γνώση σχετικά µε 
τα συστήµατα αναπαραγωγής, διαχείρισης, 
διατροφής, ευηµερίας και εκτροφής καθώς 
επίσης και οι χρηµατοοικονοµικές πτυχές 
συνδυάζονται µε έναν ολοκληρωµένο τρό-
πο. Κατ’ αυτό τον τρόπο αποκτάται εξειδι-
κευµένη γνώση για τις διάφορες πτυχές του 
τοµέα. Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις 
και πρακτικές ασκήσεις.

Προαπαιτούµενο: 
Υδατοκαλλιέργεια και Αλιεία 

ΓΒΤ 431  Χοιροτροφία  

Το µάθηµα επιτρέπει την εξειδίκευση στον 
τοµέα της χοιροτροφίας. Οι τρόποι οργάνω-
σης και παραγωγής περιγράφονται για τον 
τοµέα µε µια ολοκληρωµένη και σφαιρική 
προσέγγιση. Η γνώση σχετικά µε τα συστή-
µατα αναπαραγωγής, διαχείρισης, διατρο-
φής, ευηµερίας και εκτροφής καθώς επίσης 
και οι χρηµατοοικονοµικές πτυχές συνδυ-
άζονται µε έναν ολοκληρωµένο τρόπο που 
οδηγεί στην απόκτηση εξειδικευµένης γνώ-
σης για τις διάφορες πτυχές του τοµέα   Το 
µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και πρακτι-
κές ασκήσεις.

Προαπαιτούµενα:  
Βιολογία Ζώων, Αρχές Ζωικής Παραγωγής

ΓΒΤ 432  Πτηνοτροφία  

Αυτό το µάθηµα επιτρέπει την εξειδίκευση 
στον τοµέα της εκτροφής πουλερικών για 
ωοπαραγωγή και κρεοπαραγωγή. Οι τρόποι 
οργάνωσης και παραγωγής περιγράφονται 
για τον τοµέα µε µια ολοκληρωµένη και 

σφαιρική προσέγγιση. Η γνώση σχετικά µε 
τα συστήµατα αναπαραγωγής, διαχείρισης, 
διατροφής, ευηµερίας και εκτροφής καθώς 
επίσης και οι χρηµατοοικονοµικές πτυχές 
συνδυάζονται µε έναν ολοκληρωµένο τρό-
πο που οδηγεί στην απόκτηση εξειδικευ-
µένης γνώσης για τις διάφορες πτυχές του 
τοµέα. Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις 
και πρακτικές ασκήσεις.

Προαπαιτούµενα:  
Βιολογία Ζώων, Αρχές Ζωικής Παραγωγής

ΓΒΤ 433  Κτηνιατρική Φαρµακολογία 

Το µάθηµα εξετάζει τις δραστικές ουσίες 
και βιοχηµικούς τρόπους δράσης των κτη-
νιατρικών φαρµάκων και εµβολίων. Γίνεται 
αναφορά στον τρόπο παρασκευής τους, ενώ 
εξετάζεται ο τρόπος χρήσης, υγιεινής και 
αποθήκευσης τους στις κτηνοτροφικές µο-
νάδες. Αναφέρονται τα κτηνιατρικά σκευά-
σµατα που χρησιµοποιούνται για πρόληψη 
και αντιµετώπιση των ασθενειών στα διά-
φορα είδη παραγωγικών ζώων. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίδεται στην ασφαλή χρήση των 
κτηνιατρικών σκευασµάτων καθώς και 
στην υπολειµµατικότητα που µπορεί να 
έχουν στο περιβάλλον και στα ζωικά προϊό-
ντα.  Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και 
πρακτικές ασκήσεις.

Προαπαιτούµενο:  
Παθοφυσιολογία και Ασθένειες Ζώων
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Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής:  
Μαθήµατα Επιλογής

ΓΒΤ 440  Ειδικά θέµατα στη Γενετική 
Βελτίωση Ζώων  

Η καλύτερη γραµµική αµερόληπτη πρόβλε-
ψη (BLUP) και η χρήση της είναι το κύριο 
περιεχόµενο αυτού του µαθήµατος. Αυτό 
περιλαµβάνει τα µικτά γραµµικά µοντέλα 
από τη στατιστική και υπολογιστική άποψη.  
Στόχος του µαθήµατος είναι οι φοιτητές να 
είναι σε θέση να οργανώσουν µικτά γραµµι-
κά µοντέλα για την αξιολόγηση γενετικών 
διατάξεων (σχεδίων) και να εξοικειωθούν 
µε τα µεταβλητά και πολυ-µεταβλητά µο-
ντέλα. 

ΓΒΤ 441  Ειδικά θέµατα στην 
Αναπαραγωγή Αλόγων  

Ενώ τα στατιστικά προβλήµατα στην 
εφαρµογή της ποσοτικής γενετικής µεθο-
δολογίας είναι τα ίδια για όλα τα είδη, η 
αναπαραγωγή και βελτίωση αλόγων πα-
ρουσιάζει ένα πολύ διαφορετικό σύνολο χα-
ρακτηριστικών γνωρισµάτων ανάλογα µε 
την προοριζόµενη χρήση. Αυτό το µάθηµα 
θα εξετάσει τις πτυχές της αναπαραγωγής, 
βελτίωσης και διαχείρισης των αλόγων από 
διαφορετικούς κλάδους όπως η επίδειξη άλ-
µατος και οι αγώνες.  

ΓΒΤ 442  Εφαρµογή Υπολογιστών στη 
Ζωοτεχνία 

Όλα τα γενετικά προγράµµατα αξιολόγη-
σης είναι βασισµένα στην επεξεργασία δε-
δοµένων απόδοσης. Εποµένως, η διαχείριση 
δεδοµένων στις διάφορες µορφές της εξετά-
ζεται στο µάθηµα αυτό. Η βάση δεδοµένων 
και τα επίπεδα συστήµατα αρχείων αντι-
παραβάλλονται. Η ακολουθία των δεδοµέ-
νων και η εξαγωγή δεδοµένων εξετάζονται. 
Συγκεκριµένο λογισµικό γενετικής βελτίω-
σης ζώων αναλύεται και χρησιµοποιείται. 

ΓΒΤ 443  Συµπεριφορά και 
Ενδοκρινολογία Ζώων  

Το µάθηµα αποτελεί µία εισαγωγή τόσο 
στην ενδοκρινολογία όσο και στην ηθολο-
γία και, ως αποτέλεσµα του συνδυασµού 
των δύο κλάδων, η φυσιολογία και η ενδο-
κρινολογία της συµπεριφοράς θα είναι στο 
πρόγραµµα. Η αιτία, η λειτουργία, η οντο-
γένεση και η εξέλιξη της συµπεριφοράς θα 
εξεταστούν, καθώς επίσης και τα  ποικίλα 
συστήµατα συµπεριφοράς και παράγοντες 
καταπόνησης. Η επεξεργασία και η αντι-
µετώπιση των ερεθισµάτων (καταπόνησης) 
από το περιβάλλον θα συζητηθούν, καθώς 
επίσης και η ικανότητα προσαρµογής σε φυ-
σιολογικό επίπεδο. Η βασική γνώση σχετικά 
µε τα ενδοκρινή συστήµατα και τους νευ-
ροενδοκρινείς ρυθµιστικούς µηχανισµούς 
είναι µέρος του µαθήµατος. Το µάθηµα θα 
εστιάσει στους ενδοκρινείς παράγοντες και 
τα συστήµατα καθοδήγησης της συµπερι-
φοράς καθώς και στους  παράγοντες που 
εµπλέκονται  στη ρύθµιση της συµπεριφο-
ράς. Η αντίδραση στην καταπόνηση και η 
αναπαραγωγική ενδοκρινολογία είναι τα 
σηµαντικότερα ζητήµατα. Οι αλληλεπιδρά-
σεις των δύο κλάδων, της ενδοκρινολογίας 
και της ηθολογίας, θα είναι το κύριο θέµα 
και θα επισηµανθεί στις διαλέξεις, στις µε-
λέτες και στις πρακτικές ασκήσεις.   

ΓΒΤ 444  Φυσιολογία Προσαρµογής  

Μέσα σε ορισµένα όρια τα ζώα µπορούν να 
αντισταθµίζουν την περιβαλλοντική κατα-
πόνηση ή πίεση (stress) και τις αλλαγές στο 
περιβάλλον (οµοιόσταση). Η οµοιόσταση 
(homeostasis) είναι η βάση της προσαρµο-
στικής ικανότητας ενός ατόµου. Ο βαθµός 
και η προβλεψιµότητα της πίεσης που µπο-
ρεί το ζώο να αντισταθµίζει καθορίζουν το 
ποσοστό της προσαρµοστικής ικανότητας 
που απαιτείται για επιβίωση του ζώου και το 
ποσοστό  που είναι διαθέσιµο για την υγεία, 
την ανθεκτικότητα στις ασθένειες, την ευη-
µερία και την (ανα)παραγωγή. Αυτό ισχύει 
τόσο για τα βιοτικά όσο και για τα αβιοτικά 
φορτία ενός ατόµου.  Το εισαγωγικό αυτό 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

µάθηµα πραγµατεύεται τους διάφορους µη-
χανισµούς µέσω των οποίων οι περιβαλλο-
ντικοί παράγοντες επηρεάζουν το ζώο και 
τις συνέπειες τους  στην ανθεκτικότητα του 
ζώου στις (µολυσµατικές) ασθένειες  και 
στην ικανότητα (ανα)παραγωγής. Έτσι θα 
αποκτηθεί  γνώση αναφορικά µε τις βασι-
κές  απαιτήσεις των ζώων κατά την εκτροφή 
τους. Μαθήµατα  µπορούν επίσης να επιλε-
γούν από τις δύο άλλες Κατευθύνσεις του 
Τµήµατος καθώς και από άλλα Τµήµατα / 
Σχολές του Πανεπιστηµίου.
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Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εισαγωγή

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα µηχανικοί 
και επιστήµονες ανέπτυξαν ισχυρές τεχνο-
λογίες οι οποίες να πληρούν τις ανάγκες 
της κοινωνίας: Στέγαση, µεταφορές, τρό-
φιµα, ένδυση, και ψυχαγωγία.  Ταυτόχρονα 
όµως η ταχύρυθµη οικονοµική ανάπτυξη 
συνοδεύτηκε από µια ραγδαία αύξηση στην 
κατανάλωση φυσικών πόρων, µε αποτέλε-
σµα την απότοµη ελάττωσή τους: Ορυκτά 
µεταλλεύµατα, ορυκτά καύσιµα, και οικο-
συστήµατα. Η υπερθέρµανση του πλανήτη 
και η ελάττωση της βιοποικιλότητας έχουν 
ήδη επισηµάνει ότι η οικονοµική ανάπτυξη 
του 20ου αιώνα  έχει οδηγήσει σε σηµαντι-
κότατα προβλήµατα τα οποία η κοινωνία 
του 21ου αιώνα καλείται να επιλύσει.  Η κα-
ταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος έχει 
ακόµα µεγαλύτερη σηµασία σε νησιά όπως 
είναι η Κύπρος, όπου οι φυσικοί πόροι όπως 
η γη και το νερό είναι περιορισµένοι.  Στο 
παρελθόν η καταστροφή του φυσικού περι-
βάλλοντος αποδιδόταν σε συγκεκριµένες 
βιοµηχανικές µονάδες, εντούτοις τώρα είναι 
γνωστό ότι η βιοµηχανία ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγο-
ράς.  Ως εκ τούτου ο όρος «Βιοµηχανικές 
∆ραστηριότητες» θα πρέπει να περιλαµ-
βάνει τόσο τη βιοµηχανία, η οποία παρέχει 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, όσο και την 
κοινωνία, η οποία απαιτεί και καταναλώνει 
τα προϊόντα της βιοµηχανίας. Είναι τώρα 
γενικά αποδεκτό ότι καθίσταται απαραί-
τητο όπως οι µηχανικοί και επιστήµονες 
αναθεωρήσουν ή ακόµα ανα-σχεδιάσουν 
τις βιοµηχανικές δραστηριότητες µε γνώ-

µονα τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 
Επιπρόσθετα, τα πιο πάνω έχουν οδηγήσει 
τα Ηνωµένα Έθνη όπως καθορίσουν ως 
«Αειφόρο και Βιώσιµη Ανάπτυξη» αυτή την 
οποία από τη µια καλύπτει τις ανάγκες της 
παρούσας γενιάς και από την άλλη δεν πα-
ρεµποδίζει τις δραστηριότητες ή\και ανά-
γκες των επόµενων γενεών. 

Αυτή η βελτιωµένη κατανόηση της επίδρα-
σης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο 
περιβάλλον τους οδήγησε στη δηµιουργία 
νέων µαθηµάτων και εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων τα οποία εκπαιδεύουν αποφοί-
τους οι οποίοι να µπορούν να συµβάλουν ως 
δηµιουργία ενός επαρκούς ισοζυγίου µεταξύ 
των κοινωνικών αναγκών, από τη µια, και 
της αποφυγής της περαιτέρω καταστροφής 
ή\και βελτίωσης του περιβάλλοντος, από 
την άλλη.

Με πλήρη επίγνωση των πιο πάνω σύγ-
χρονων αναγκών το Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Περιβάλλοντος προσφέρει, για πρώτη φορά 
στην Κύπρο, πτυχίο πανεπιστηµιακού επι-
πέδου στην Περιβαλλοντική  Επιστήµη και 
∆ιαχείριση, παρέχοντας µια παιδαγωγική 
εµπειρία ακαδηµαϊκής κατεύθυνσης που θα 
προετοιµάζει τους φοιτητές να σταδιοδρο-
µήσουν επαγγελµατικά στο επιστηµονικό 
αυτό πεδίο, συµβάλλοντας έτσι σηµαντικά 
στην πρόληψη και αντιµετώπιση της υπο-
βάθµισης του περιβάλλοντος της Κύπρου 
και βοηθώντας παράλληλα τη χώρα να 
εναρµονισθεί µε την Κοινοτική περιβαλλο-
ντική πολιτική η οποία στοχεύει σε µία αει-
φόρο και βιώσιµη ανάπτυξη µε ταυτόχρονη 
προστασία του περιβάλλοντος.
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Όραµα και Στόχοι του Τµήµατος

Όραµα του Τµήµατος είναι να εξελιχθεί 
και να εδραιωθεί ως ένα αναγνωρισµένο 
διεθνώς κέντρο έρευνας και µάθησης στον 
τοµέα της Περιβαλλοντικής Επιστήµης και 
∆ιαχείρισης, παρέχοντας εκπαίδευση και 
αναπτύσσοντας βασική και εφαρµοσµένη 
έρευνα  στο σχετικό επιστηµονικό πεδίο.

Οι σκοποί του Τµήµατος είναι:
•  Να προσελκύσει φοιτητές, ακαδηµαϊκό και 

διοικητικό προσωπικό υψηλής στάθµης.

•   Να προσφέρει ποιοτική προπτυχιακή 
και µεταπτυχιακή ακαδηµαϊκή εµπει-
ρία και επαγγελµατική ανάπτυξη στην 
Περιβαλλοντική Επιστήµη και ∆ιαχείριση.

•  Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή 
συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητι-
κότητα και διακίνηση φοιτητών και ακα-
δηµαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.

•  Να προωθήσει τη βασική και εφαρµοσµέ-
νη έρευνα σε περιβαλλοντικά θέµατα.

•  Να αναπτύξει στενή συνεργασία µε όλους 
τους φορείς που εµπλέκονται σε θέµατα 
περιβάλλοντος όπως ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, 
ιδιωτικό τοµέα, µη κυβερνητικές περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις, φορείς τοπικής αυ-
τοδιοίκησης. 

•  Να αναπτύξει έρευνα υψηλής στάθµης και 
να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες που 
να στοχεύουν στην επίλυση περιβαλλο-
ντικών προβληµάτων στην πράξη.

•  Να παρέχει τη βάση για την προώθηση 
της διά βίου µάθησης σε περιβαλλοντικά 
θέµατα.

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος ∆ιαχείρισης 
Περιβάλλοντος θα αποκτήσουν την κατάλ-
ληλη επιστηµονική υποδοµή και το υπόβα-
θρο γνώσεων που θα τους επιτρέπουν να 
απασχοληθούν στους ακόλουθους τοµείς, 
τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού 
τοµέα:

Ιδιωτικός Τοµέας

-  Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
δηµοσίων ή ιδιωτικών έργων.

- Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες. 

-  Μελέτες Προστασίας και 
∆ιαχείρισης του Περιβάλλοντος.

-  Κατασκευή περιβαλλοντικών έργων 
στο ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα.

∆ηµόσιος Τοµέας

Επαγγελµατική σταδιοδροµία σε 
Υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα 
(Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση 
κ.λ.π.) όπως και ως Επιθεωρητές/
Ελεγκτές Περιβάλλοντος.

Εκπαίδευση

-  Συνέχιση των σπουδών τους για από-
κτηση διδακτορικού τίτλου που θα τους 
παρέχει τη δυνατότητα ακαδηµαϊκής 
καριέρας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα της χώρας και του εξωτερικού 

-  Υποστήριξη και Ανάπτυξη Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

-  Υποστήριξη Προγραµµάτων Συµπληρω-
µατικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
και Σεµιναρίων Κατάρτισης.

-  Υλοποίηση προγραµµάτων ενη-
µέρωσης και περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης του κοινού.

Έρευνα

    -   Επαγγελµατική σταδιοδρο-
µία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα, 
Κέντρα, Εργαστήρια κλπ. 

    -        Υλοποίηση Ευρωπαϊκών, ∆ιεθνών 
και Εθνικών Προγραµµάτων 
σε Θέµατα Περιβάλλοντος.

Πρόγραµµα Σπουδών

Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος 
παρέχει εξειδικευµένη επιστηµονική κα-
τάρτιση στις ειδικότητες της ∆ιαχείρισης 
Περιβάλλοντος.  Σύµφωνα µε το πρόγραµ-
µα σπουδών, αρχικά παρέχονται γνώσεις οι 
οποίες θα εισαγάγουν τους φοιτητές στα θέ-
µατα του περιβάλλοντος όπως και γνώσεις 
σε µαθήµατα που θα τους βοηθήσουν να πα-
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ρακολουθήσουν επιτυχώς τα εξειδικευµένα 
µαθήµατα που διδάσκονται στα εξάµηνα 
των δυο τελευταίων ετών.  Στο τελευταίο 
έτος σπουδών οι φοιτητές θα έχουν την 
ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωµατική µε-
λέτη συναφή µε το αντικείµενο των σπου-
δών τους υπό την επίβλεψη καθηγητών του 
Τµήµατος. 

Για την απόκτηση πτυχίου στην 
Περιβαλλοντική Επιστήµη και ∆ιαχείριση 
απαιτείται η συµπλήρωση τουλάχιστον 
240 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων  
(ECTS).

Οι απαιτήσεις για απόκτηση πτυχίου συνο-
ψίζονται ως ακολούθως:

Γενική – Εισαγωγική 
Εκπαίδευση: 60 ECTS

∆ώδεκα µαθήµατα: Εισαγωγή στις 
Περιβαλλοντικές Επιστήµες, Γενική και 
Ανόργανη Χηµεία, Βιολογία, Φυσική, 
Μαθηµατικά Ι, Μαθηµατικά ΙΙ, Αρχές 
Αειφορικής ∆ιαχείρισης Περιβαλλοντικών 
Πόρων, Στατιστική, Εισαγωγή στις 
Επιστήµες της Γης,  Συστηµατική 
Βοτανική, Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας.

Εκπαίδευση στη ∆ιαχείριση 
Περιβάλλοντος: 149 ECTS   

Είκοσι τέσσερα µαθήµατα εξειδίκευ-
σης στη ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος: 
Περιβαλλοντική Χηµεία, Οικολογία, 
Εργαλεία Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, 
Περιβαλλοντική Πολιτική και Νοµοθεσία, 
Ανάλυση Ποιότητας Υδάτων, Συστήµατα 
Υπογείων και Επιφανειακών Υδάτων, 
Εδαφολογία, ∆ιατήρηση βιοποικι-
λότητας, Γεωγραφικά Συστήµατα 
Πληροφοριών, Γεωργική Μετεωρολογία, 
Μεταφορά Υδάτων και Ρύπων στο 
Έδαφος, Οικονοµικά Περιβάλλοντος, 
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, 
∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων, Θαλάσσια 
Βιολογία και Αλιεία, Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας, Ρύπανση Υδάτων, 
Ατµοσφαιρική Ρύπανση, Περιβαλλοντική 
Παρακολούθηση, ∆οµηµένο Περιβάλ-
λον Ι, ∆ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης, 
Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
και Ανάλυση Επικινδυνότητας, 
Αειφόρος Γεωργία και ∆ασοκοµία, 
Βιοµηχανική Οικολογία (συστή-
µατα περιβαλλοντικής ανάλυσης), 
Αποκατάσταση Περιβάλλοντος, 
Κλιµατική αλλαγή, Περιβάλλον ΙΙ.

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ξένη Γλώσσα Αγγλικά: 8 ECTS

∆ιπλωµατική Εργασία: 13 ECTS

Μαθήµατα  κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά: 10 ECTS

Τέσσερα Μαθήµατα από το Τµήµα.  Στα 
µαθήµατα περιορισµένης επιλογής µπορεί 
να προστεθούν και µαθήµατα από άλλα 
Τµήµατα, κατόπιν έγκρισης του Συµβουλίου 
του Τµήµατος.  Ενδεικτικά: Περιβάλλον και 
Τουρισµός, Περιβαλλοντικά Προβλήµατα 
σε νησιωτικές περιοχές, Συστήµατα ανα-
κύκλωσης, Συστήµατα λήψης περιβαλ-
λοντικών αποφάσεων, Μεταφορές και 
Περιβάλλον, κ.λπ.
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ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο Εξάµηνο 2ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΔΙΠ 101 Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήµες 
5

ΔΙΠ 104 Αρχές Αειφορικής Διαχείρισης των περιβαλλοντικών 
πόρων 

6

ΔΙΠ 102 Γενική  και Ανόργανη Χηµεία 6 ΔΙΠ 105 Περιβαλλοντική Χηµεία 6

ΔΙΠ 103 Βιολογία 5 ΜΑΣ 201 Μαθηµατικά ΙΙ (Διαφορικές Εξισώσεις) 6

ΦΥΣ 101 Φυσική 5 ΔΙΠ 106 Εισαγωγή στις Επιστήµες της Γης 6

ΜΑΣ 110    Μαθηµατικά Ι 5 ΑΓΓ 181 Αγγλικά για Σπουδές Διαχείρισης Περιβάλλοντος 4

AΓΓ 122 Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς 4

Σύνολο 30 Σύνολο 28

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

3ο Εξάµηνο 4ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΔΙΠ 211 Οικολογία 4 ΔΙΠ 221 Ανάλυση Ποιότητας Υδάτων 6

ΔΙΠ 201 Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 5 ΔΙΠ 222 Συστήµατα Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων 6

ΔΙΠ 202 Εδαφολογία 5 ΔΙΠ 212 Διατήρηση Βιοποικιλότητας 5

ΓΒΤ 210    Συστηµατική Βοτανική 5 ΓΒΤ 106 Στατιστική 5

ΔΙΠ 203 Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας 6 ΔΙΠ 223 Μεταφορά Υδάτων και Ρύπων στο Έδαφος 6

Κατ ‘ επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα 6

Σύνολο 31 Σύνολο 28
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ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΔΙΠ 331 Περιβαλλοντική Πολιτική και Νοµοθεσία 6 ΓΒΤ 219 Γεωργική Μετεωρολογία 4

ΔΙΠ 332 Οικονοµικά Περιβάλλοντος 5 ΓΒΤ 423 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών 5

ΔΙΠ 351 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 6 ΔΙΠ 343 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 6

ΔΙΠ 341 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 5 ΔΙΠ 344 Ατµοσφαιρική Ρύπανση και Πρόληψη της 6

ΔΙΠ 342 Ρύπανση Υδάτων 5 ΔΙΠ 310   Περιβαλλοντική Παρακολούθηση 6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα 4 ΔΙΠ 302 Δοµηµένο Περιβάλλον Ι 4

Σύνολο 31 Σύνολο 31

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΔΙΠ 431  Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
και Ανάλυση Επικινδυνότητας

6 ΔΙΠ 402 Πτυχιακή Διατριβή 13

ΔΙΠ 411 Αειφόρος Γεωργία και Δασοκοµία 6 ΔΙΠ 413 Θαλάσσια Βιολογία και Αλιεία 6

ΔΙΠ 412  Βιοµηχανική Οικολογία (Συστήµατα 
Περιβαλλοντικής Ανάλυσης)

6 ΔΙΠ 432 Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης 6

ΔΙΠ 441 Αποκατάσταση Περιβάλλοντος 6 ΔΙΠ 403 Δοµηµένο Περιβάλλον ΙΙ 6

ΔΙΠ 401 Κλιµατική Αλλαγή 6

Σύνολο 30 Σύνολο 31

Σηµείωση:           Γ  ια κάποια µαθήµατα, εκτός από τις 3 ώρες διδασκαλίας προβλέπεται και αριθµός ωρών για εργαστηριακές
                   ή/και φροντιστηριακές ασκήσεις.
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ΔΙΠ 101  Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές 
Επιστήµες 

Εισαγωγικό µάθηµα στο οποίο αναλύονται 
θέµατα όπως η γεωχηµική και γεωφυσική 
δοµή της Γης, σηµαντικά περιβαλλοντικά 
προβλήµατα (καταστροφή στιβάδας όζο-
ντος, πλανητική θέρµανση, καταστροφή 
φυσικών πηγών νερού, υποβάθµιση φυσι-
κών αποδεκτών, υπερεκµετάλλευση φυ-
σικών πόρων), θέµατα περιβαλλοντικού 
κινδύνου και καταστροφών κ.λπ. Το µάθη-
µα περιλαµβάνει διαλέξεις και φροντιστη-
ριακές ασκήσεις. Βασικές φυσικές µέθοδοι 
ελέγχου επικίνδυνων φαινοµένων και απλές 
ποσοτικές µέθοδοι για την εκπόνηση επι-
στηµονικών εκτιµήσεων των κινδύνων που 
προκύπτουν από διάφορα φαινόµενα, διερ-
γασίες και εκθέσεις. Μέθοδοι για απάµβλυν-
ση των κινδύνων (ρίσκου) και κοινωνικές, 
ψυχολογικές και οικονοµικές πτυχές του 
ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.

ΔΙΠ 102  Γενική και Ανόργανη Χηµεία 

Εισαγωγή (Ατοµική θεωρία, ατοµικά και 
µοριακά τροχιακά, περιοδικό σύστηµα 
στοιχείων) Χηµικοί δεσµοί (ιονικός, οµοιο-
πολικός, ετεροπολικός και δεσµός υδρογό-
νου). Σύµπλοκες ενώσεις (ονοµατολογία, 
µαγνητικές ιδιότητες, θεωρία κρυσταλλι-
κού πεδίου και η βιολογική σηµασία των 
σύµπλοκων ενώσεων). Χηµικές ισορροπίες, 
ιονική ισορροπία, σε υδατικά διαλύµατα 
(Όξινα, και βασικά, υδρόλυση, ουδέτερα 
διαλύµατα, καθίζηση, στοιχειοµετρική ανά-
λυση). Οξυγονικές – αναγωγικές αντιδρά-

σεις. Αρχές της ηλεκτροχηµείας. Χηµική 
θερµοδυναµική (εντροπία, ενθαλπία, βαθµοί 
ελευθερίας). Υγρά και διαλύµατα, κλασµατι-
κή απόσταξη. Χηµική κινητική (ρυθµός και 
µηχανισµοί των αντιδράσεων, θεωρία µετα-
βατικής κατάστασης, κατάλυση). Ανόργανη 
ποιοτική ανάλυση. Ονοµατολογία και ιδι-
ότητες ανόργανων στοιχείων γεωπονικού 
και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (N, S, 
P, K, Na, Ca, Mg, Al, Cu, Fe, Zn k.a.).  

ΔΙΠ 103  Βιολογία

Χαρακτηριστικά ζώντων οργανισµών. 
Φωτοσύνθεση αναπνοή και διαπνοή 
των φυτών. Μεταβολισµός των ζώων. 
Αναπαραγωγή ζώων και φυτών. Γεωγραφική 
κατανοµή βασικών τύπων βλάστησης. 
Φυτική και ζωική διατροφή. Βασικές αρχές 
γενετικής. Μορφολογία, κύκλος ζωής, φυ-
σιολογία, µεταβολισµός και οικολογία των 
µικροοργανισµών. Ωφέλιµοι και παθογόνοι 
µικροοργανισµοί. Μαθήµατα εργαστηρίου 
µε µικροσκοπία: φυτικοί και ζωικοί ιστοί και 
µικροοργανισµοί.

 ΦΥΣ 101  Φυσική

Μάθηµα Γενικής Φυσικής ειδικά σχεδι-
ασµένο για τις ανάγκες των φοιτητών 
του Τµήµατος Γεωπονικών Επιστηµών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήµης Τροφίµων. 
∆ιδάσκονται συνοπτικά επιλεγµένα θέµατα 
από τους ακόλουθους κλάδους της Φυσικής: 
Μηχανική των Ρευστών, Θερµότητα και 
Θερµοδυναµική, Οπτική, Πυρηνική Φυσική 
(µε έµφαση στα βιολογικά αποτελέσµατα 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιγραφή Μαθηµάτων



79

των πυρηνικών ακτινοβολιών). Το µάθηµα 
περιλαµβάνει διαλέξεις, φροντιστήρια για 
επίλυση ασκήσεων και µικρό αριθµό εργα-
στηριακων ασκήσεων υπό µορφή επιδείξε-
ων.

ΜΑΣ 110  Μαθηµατικά Ι

Ευκλείδειοι χώροι, γραµµικά διαστήµατα 
και εφαρµογές. Μήτρες, ορίζουσες, γραµ-
µικά συστήµατα εξισώσεων. Σειρές πραγ-
µατικών αριθµών. Βάσεις διανυσµατικών 
χώρων. Εσωτερικό και εξωτερικό γινόµε-
νο. Ορισµένα και αόριστα ολοκληρώµατα. 
Ολοκλήρωση συνάρτησης. Εµβαδόν επί-
πεδων σχηµάτων. ∆ιαφορικές εξισώσεις. 
Εφαρµογή των διαφορικών εξισώσεων 
στη φυσική και τη βιολογία. Συναρτήσεις 
πολλών µεταβλητών. Μερικές παράγωγοι. 
Μέγιστα, ελάχιστα. ∆ιπλά και πολλαπλά 
ολοκληρώµατα: ορισµοί και παραδείγµατα.  
Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και φρο-
ντιστήρια για επίλυση ασκήσεων.

ΑΓΓ 122  Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς 
Σκοπούς

Το ΑΓΓ 122 είναι ένα τρίωρο µάθηµα την 
εβδοµάδα, τεσσάρων πιστωτικών µονάδων.  
Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για την από-
κτηση πτυχίου και επικεντρώνεται στην 
εκµάθηση των αγγλικών για ακαδηµαϊκούς 
σκοπούς (ΑΑΣ). Στοχεύει να στηρίξει τις 
σπουδές των φοιτητών µε την ανάπτυξη 
της Αγγλικής γλώσσας σε ένα ακαδηµαϊκό 
επίπεδο. Αυτή η σειρά µαθηµάτων σκοπεύ-
ει να εξοικειώσει τους φοιτητές µε κείµενα 
σχετικά µε θέµατα γενικού και ακαδηµαϊκού 
περιεχοµένου και ενδιαφέροντος. Το υλικό 
θα χρησιµοποιηθεί για να εξοικειώσει τους 
φοιτητές µε είδη γραφής, όπως η αφήγηση 
και η περιγραφή. Θα αναπτύξει επίσης τις 
δεξιότητες ακουστικής κατανόησης των 
φοιτητών. Επιπλέον, οι φοιτητές θα έχουν 
την δυνατότητα να αναπτύξουν τον προ-
φορικό τους λόγο, συµµετέχοντας ενεργά 
σε διαλόγους, συνοµιλίες, και προφορικές 
παρουσιάσεις.

ΔΙΠ 104  Αρχές Αειφορικής Διαχείρισης 
των Περιβαλλοντικών Πόρων

Το µάθηµα ερευνά τις θεµελιώδεις αρχές 
της αειφορίας και της βιώσιµης ανάπτυξης 
και τους συσχετισµούς ανάµεσα στις τρεις 
βασικές συνιστώσες της (περιβάλλον, οικο-
νοµία και κοινωνία). Επίσης αναλύονται οι 
ανανεώσιµοι και µη ανανεώσιµοι φυσικοί 
πόροι και παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε 
την επίδραση του υπερπληθυσµού και της 
υπερκατανάλωσης στην ποιότητα του περι-
βάλλοντος και την εξάντληση των φυσικών 
πόρων. Επιπρόσθετα, εξετάζονται βασικές 
αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής που 
στοχεύουν στην ορθολογική διαχείριση των 
φυσικών πόρων όπως η πρόληψη και µείω-
ση της παραγωγής αποβλήτων, η ανάκτηση 
υλικών από τα απόβλητα µε σκοπό την επα-
ναχρησιµοποίηση και ανακύκλωσή τους, η 
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» κ.λπ.

ΔΙΠ 105  Περιβαλλοντική Χηµεία

Το µάθηµα παρέχει γνώσεις σε θέµατα όπως 
γεωχηµικοί κύκλοι των στοιχείων, χηµεία 
νερού, ποιότητα και ρύπανση υδάτων, 
χαρακτηριστικά και επεξεργασία υγρών 
αποβλήτων, ατµοσφαιρική χηµεία, αέριοι 
ρύποι, χηµεία εδάφους, χαρακτηριστικά και 
επεξεργασίες στερεών αποβλήτων, φύση, 
πηγές, χαρακτηριστικά και επεξεργασία 
επικινδύνων αποβλήτων, βασικές αρχές βι-
οχηµείας και τοξικολογίας.

ΜΑΣ 201  Μαθηµατικά ΙΙ (Διαφορικές 
Εξισώσεις)

Το µάθηµα αυτό εισάγει το φοιτητή στα διά-
φορα είδη διαφορικών εξισώσεων, µεθόδους 
λύσεων και σε εφαρµογές τους στη µηχανο-
λογία και επιστήµη υλικών. Θέµατα: Απλές 
διαφορικές εξισώσεις (∆Ε) πρώτης τάξεως, 
εφαρµογές – Απλές ∆Ε δευτέρας τάξεως, 
εφαρµογές (εξ. Νεύτωνα) – Γενική µελέτη 
γραµµικών ∆Ε – Ειδικές µέθοδοι για εξισώ-
σεις µε σταθερούς συντελεστές: η µέθοδος 
των σειρών Fourier και οι εφαρµογές της, η 
µέθοδος του µετασχηµατισµού Laplace και 
οι εφαρµογές της – Ιδιοτιµές και ιδιοδιανύ-
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σµατα µητρών – Συστήµατα γραµµικών ∆Ε 
µε σταθερούς συντελεστές, λύση µε χρήση 
µητρών – Μερικές ∆Ε, προβλήµατα συνο-
ριακών τιµών (εξ. θερµότητας, εξ. κύµατος, 
εξ. Laplace) – Γραµµικές ∆Ε µε µεταβλη-
τούς συντελεστές, µέθοδος δυναµοσειρών 
(εφαρµογές στις εξ. Bessel, Legendre) – 
Σταθερότητα λύσεων ∆Ε, µέθοδος φασικού 
χώρου.

ΔΙΠ 106  Εισαγωγή στις Επιστήµες της 
Γης

Το µάθηµα προβλέπει διδασκαλία θεωρίας 
και εργαστηριακών ασκήσεων και εξετάζει 
θέµατα όπως οι κατηγορίες και τα είδη ορυ-
κτών και πετρωµάτων, δράση των ποταµών, 
των ρεµάτων, των θαλασσών και των παγε-
τώνων στο σχηµατισµό και την τροποποίη-
ση του φυσικού τοπίου, ηφαιστειακή δράση, 
σεισµική δραστηριότητα και τεκτονικές 
πλάκες.

ΑΓΓ 181  Αγγλικά για Σπουδές 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Το ΑΓΓ 181 είναι ένα τρίωρο µάθηµα την 
εβδοµάδα, τεσσάρων πιστωτικών µονά-
δων.  Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για 
την απόκτηση πτυχίου και επικεντρώ-
νεται στην εκµάθηση των Αγγλικών για 
Ειδικούς Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς (AEAΣ). 
Eίναι ειδικά σχεδιασµένο για να εξυπηρετή-
σει τις ανάγκες των φοιτητών του κλάδου 
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος. Το υλικό που 
θα χρησιµοποιηθεί, θα δώσει την ευκαιρία 
στους φοιτητές να εξοικειωθούν µε διάφο-
ρα είδη κειµένων, όπως αναφορές και άρ-
θρα αλλά και µε διάφορους τύπους γραφής, 
όπως κατηγοριοποίηση, ανάλυση αιτιών και 
αποτελεσµάτων, σύγκριση και αντιπαράθε-
ση κ.α.  Επιπλέον, θα δοθεί ευκαιρία στους 
φοιτητές να αναπτύξουν την ακουστική 
τους κατανόηση και τον προφορικό τους 
λόγο, λαµβάνοντας µέρος σε συζητήσεις, 
κάνοντας προφορικές παρουσιάσεις κ.α. 
Τέλος, θα δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές 
να αναπτύξουν επαρκές λεξιλόγιο, φωνο-
λογικό έλεγχο και κοινωνιογλωσσολογική 

αντίληψη έτσι ώστε να µπορούν να εκφρα-
στούν µε ένα ικανοποιητικό βαθµό σαφήνει-
ας, ευφράδειας και αυθορµητισµού.

ΔΙΠ 211  Οικολογία

Η επιστήµη της Οικολογίας, ιστορική ανα-
σκόπηση και σχέσεις µε άλλες επιστήµες. 
Περιβαλλοντική επιδείνωση, αιτίες και 
τρόποι βελτίωσής της. Λειτουργικές σχέ-
σεις οργανισµών µε το βιοτικό και µε το 
αβιοτικό τους περιβάλλον. Στρατηγικές 
προσαρµογής. ∆υναµική πληθυσµών και 
αλληλεπιδράσεων. Η έννοια της βιοκοινό-
τητας: σχέσεις ειδών-τροφικά δίκτυα. Η 
έννοια του οικοσυστήµατος: δοµή και λει-
τουργία. Βιογεωχηµικοί κύκλοι, ανακύκλω-
ση ύλης. Οικολογική διαδοχή και φυσική 
επιλογή. Τύποι βιοσυστηµάτων, διαφορές 
και οµοιότητες φυσικών και ανθρωπογενών 
οικοσυστηµάτων. Βιοποικιλότητα και δια-
τήρηση/ διαχείριση της. Κυριότερες αιτίες 
περιβαλλοντικής ρύπανσης και ρόλος τους 
στην αποσταθεροποίηση του περιβάλλο-
ντος. 

ΔΙΠ 201  Εργαλεία Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης

Ιστορική αναδροµή στα συστήµατα 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης: Σειρές 
ISO, EMAS. Εφαρµογές και η σηµασία 
του Περιβαλλοντικού ελέγχου (auditing). 
Ανάλυση\εκτίµηση κύκλου ζωής. 
Περιβαλλοντική εκτίµηση. Εξέλιξη των 
προσπαθειών για περιβαλλοντική απορρύ-
πανση: Carmand και Catrol; εθελοντικές 
συµφωνίες, οικονοµικά εργαλεία συµπε-
ριλαµβανοµένου του εµπορίου άνθρακα 
(carbon trading).  Καθαρές τεχνολογίες: 
αειφορική ανάπτυξη.

ΔΙΠ 202  Εδαφολογία

Γενικά περί εδαφικών συστηµάτων. Το 
έδαφος ως ανεξάρτητο φυσικό σύστηµα.  
Στοιχεία ορυκτολογίας.  Παράγοντες εδαφο-
γένεσης. Κοκκοµετρική και ορυκτολογική 
σύσταση εδαφών. Εδαφικό διάλυµα και ηλε-
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κτρολύτες. Ρυθµιστική ικανότητα εδάφους. 
Οργανική ύλη εδάφους και η σηµασία της. 
Φυσικές ιδιότητες εδάφους. Μορφολογία 
εδάφους  Οξύτητα εδάφους και η σηµα-
σία της. Γενικά περί γονιµότητας εδαφών 
–Βασικές έννοιες γονιµότητας. Κύρια θρε-
πτικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρος, κάλιο, 
ασβέστιο, µαγνήσιο. Μικροθρεπτικά στοι-
χεία. Θρέψη φυτών και Λιπασµατολογία. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις, ασκήσεις 
στο εργαστήριο και ασκήσεις πεδίου.  

ΓΒΤ 210  Συστηµατική Βοτανική

Το µάθηµα πραγµατεύεται τη συστηµατι-
κή ταξινόµηση, οικολογία και προσδιορι-
σµό των φυτών, µε έµφαση στη χλωρίδα 
της Κύπρου και στα φυτά οικονοµικής ση-
µασίας (καλλιεργούµενα, ζιζάνια, κλπ.). 
Εντάσσεται στην ενότητα των µαθηµάτων 
Βιολογίας Φυτών που αποτελεί ουσιώδη 
βιο-γεωπονική υποδοµή για όλους τους 
φοιτητές του Τµήµατος. ∆ιδάσκονται θέ-
µατα όπως: Ιστορική ανασκόπηση, βασικές 
µονάδες ταξινόµησης, ονοµατολογία, ταξι-
νοµικοί χαρακτήρες, συστήµατα ταξινόµη-
σης. Κρυπτόγαµα  (Σχιζόφυτα, Φυκόφυτα, 
Μυκόφυτα, Λειχήνες, Βρυόφυτα, 
Πτεριδόφυτα). Λεπτοµερής αναφορά στα 
Σπερµατόφυτα (Γυµνόσπερµα και ειδικό-
τερα στα Αγγειόσπερµα). Προέλευση και 
εξέλιξη των Αγγειόσπερµων. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις. 

ΔΙΠ 203  Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας

Το µάθηµα περιλαµβάνει τις αρχές και εφαρ-
µογές των ισοζυγίων µάζας και ενέργειας, τη 
χρήση ισοζυγίων για την ανάπτυξη εξισώ-
σεων ροής, µεταφοράς µάζας και ενέργειας, 
εισαγωγή στη χηµική θερµοδυναµική και 
κινητική, ανάλυση συστηµάτων αντιδρα-
στήρων για την επίλυση περιβαλλοντικών 
προβληµάτων (συστήµατα επεξεργασίας 
υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων).

ΔΙΠ 221  Ανάλυση ποιότητας Υδάτων

Το µάθηµα εξετάζει τις βασικές αρχές της 
ανάλυσης υδάτων για τον προσδιορισµό 
οργανικών, ανόργανων και βακτηριακών 
ρυπαντών. Γίνεται παρουσίαση εφαρµογών 
µέσω εργαστηριακών πειραµάτων τα οποία 
περιλαµβάνουν τη µελέτη της επίδρασης 
διαφόρων προσµίξεων στις φυσικές ιδιό-
τητες του νερού και την ανάλυση οργανι-
κής ύλης και ανόργανων συστατικών του 
νερού σε ένα ευρύ φάσµα ποιότητας υδά-
των, όπως πόσιµα νερά, επιφανειακά νερά 
και υδατικά απόβλητα. Προσδιορισµός της 
υγείας του ανθρώπου µέσω σύγχρονων µι-
κροβιολογικών αναλύσεων για τον έλεγχο 
και την ποιοτική ανάλυση διαφόρων εν-
δεικτικών οργανισµών σε διάφορου τύπου 
νερά. Εκµάθηση της µεθόδου TCLP (Toxic 
Contaminant Leaching Procedure) για τον 
διαχωρισµό µεταξύ επικίνδυνων και µη-
επικίνδυνων στερεών τα οποία µπορούν να 
απορριφθούν µε ασφάλεια σε χώρους υγει-
ονοµικής ταφής απορριµµάτων. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει δέκα (10) 3-ωρες εργαστηρι-
ακές επιδείξεις. 

ΔΙΠ 222  Συστήµατα Επιφανειακών και 
Υπογείων Υδάτων

Το µάθηµα εξετάζει τις βασικές αρχές υδρο-
λογικής ανάλυσης µε έµφαση στις παρα-
µέτρους του υδρολογικού κύκλου όπως 
κατακρήµνιση, εξάτµιση, διαπνοή, επιφα-
νειακή απορροή και κατείσδυση νερού και 
τις µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Επίσης 
εξετάζει τις βασικές αρχές ποσοτικοποίη-
σης των υδρολογικών διεργασιών λεκανών 
απορροής και υδροκριτών, την ανάπτυξη 
εξισώσεων περιγραφής της ροής των υπογεί-
ων υδάτων, τις διαδικασίες αξιολόγησης της 
ποιότητας των υπογείων υδάτων, το ρόλο 
των υπογείων υδάτων στον υδρολογικό κύ-
κλο, τις επιδράσεις της τοπογραφίας και της 
γεωλογίας, τοπικά συστήµατα ροής υδάτων 
όπως και τις φυσικές διεργασίες ελέγχου 
της ρύπανσης των υπογείων υδάτων. 
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ΔΙΠ 212  Διατήρηση Βιοποικιλότητας

Το µάθηµα εξετάζει τη βιοποικιλότητα των 
ειδών και των οικοσυστηµάτων, τη σηµασία 
της βιοποικιλότητας, τους βασικούς παρά-
γοντες που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα 
των διαφόρων ενδιαιτηµάτων (σε όλο το 
εύρος, από εύκρατα έως τροπικά ενδιαιτή-
µατα), τις κύριες απειλές και αιτίες απώλει-
ας της βιοποικιλότητας, όπως και πρακτικές 
και µέτρα για την προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας. 

ΓΒΤ 106  Στατιστική 

Εισαγωγικό µάθηµα Στατιστικής. 
∆ιδάσκονται τα ακόλουθα θέµατα: 
Πληθυσµός και ∆είγµα. Περιγραφική 
Στατιστική (Πίνακες και Κατανοµές 
Συχνοτήτων, Γραφικές Παραστάσεις, Μέτρα 
θέσης και µεταβλητότητας). Λογισµός 
Πιθανοτήτων.  Κανονική Κατανοµή. 
∆ιαστήµατα Εµπιστοσύνης για τη µέση τιµή 
ή για ένα ποσοστό. Έλεγχοι Υποθέσεων για 
µέσες τιµές (t-test µε ανεξάρτητα δείγµατα 
ή µε ζεύγη). Ανάλυση ∆ιασποράς (ANOVA) 
µε έναν παράγοντα.  Απλή Γραµµική 
Παλινδρόµηση και Συσχέτιση. Έλεγχοι ανε-
ξαρτησίας χ2. Το µάθηµα περιλαµβάνει δια-
λέξεις και εφαρµογές µε τη χρήση Η/Υ.  

ΔΙΠ 223  Μεταφορά Υδάτων και Ρύπων 
στο Έδαφος

Το µάθηµα προβλέπει διδασκαλία θεωρίας 
και εργαστηριακών ασκήσεων και εξετάζει 
θέµατα: φυσικής και χηµείας του εδάφους, 
υδρολογίας, µικροµετεωρολογίας και φυσι-
ολογίας φυτών, συµπεριφοράς και κίνησης 
του νερού και διαλυτών συστατικών σε ένα 
ολοκληρωµένο σύστηµα εδάφους – νερού 
– βλάστησης – ατµόσφαιρας, ροής νερού 
σε ακόρεστα εδάφη, υδραυλικών λειτουρ-
γιών εδάφους, λήψης νερού από τα ριζικά 
συστήµατα των φυτών, εξατµισοδιαπνοής, 
ανάπτυξης φυτών, προβλήµατα αλατότητας 
εδαφών και άρδευσης εδαφών.

ΔΙΠ 331  Περιβαλλοντική Πολιτική και 
Νοµοθεσία

Το µάθηµα εξετάζει τις βασικές αρχές, 
τις προτεραιότητες και τα προβλεπόµε-
να της Κυπριακής, της Ελληνικής και της 
Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και 
νοµοθεσίας για το περιβάλλον, τον ρόλο 
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας ως εργα-
λείου για την προστασία του περιβάλλο-
ντος, οικονοµικά και θεσµικά εργαλεία για 
την εφαρµογή των προβλεποµένων της νο-
µοθεσίας και τις διαδικασίες και το επίπεδο 
εναρµόνισης του Κυπριακού περιβαλλοντι-
κού νοµοθετικού πλαισίου µε το αντίστοιχο 
Κοινοτικό.  

ΔΙΠ 332  Οικονοµικά Περιβάλλοντος

Το µάθηµα εξετάζει τα εργαλεία και τις 
πρακτικές οικονοµικής ανάλυσης, θέµατα 
προµηθειών, απαιτήσεων και αγοράς, οι-
κονοµικής απόδοσης και κοινωνικής ευη-
µερίας, οικονοµικής ανάπτυξης και χρήσης 
φυσικών πόρων, τις αλληλεπιδράσεις µετα-
ξύ ποιότητας περιβάλλοντος, ρύπανσης πε-
ριβάλλοντος  και οικονοµίας, την ανάπτυξη 
περιβαλλοντικών διαχειριστικών εργαλεί-
ων, θέµατα ανάλυσης κόστους – οφέλους, 
τεχνοοικονοµικής ανάλυσης και ανάλυσης 
βιωσιµότητας περιβαλλοντικών πρακτικών 
και συστηµάτων.

ΔΙΠ 351  Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Το µάθηµα εξετάζει θέµατα όπως: πλεονε-
κτήµατα της χρήσης ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, τη συνεισφορά των ανανεώσι-
µων πηγών ενέργειας στην αειφορία και 
τη βιώσιµη ανάπτυξη,  ηλιακή ενέργεια, 
ηλιακοί θερµοσυλλέκτες, κατανάλωση και 
εξοικονόµηση ενέργειας σε κτήρια, συστή-
µατα µετατροπής της ηλιακής ενέργειας 
σε ηλεκτρική, φωτοβολταϊκά συστήµατα, 
ενέργεια ωκεανών και θαλασσών, αιολική 
ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, γεω-
θερµική ενέργεια, βιοµάζα, βιοκαύσιµα και 
πράσινα καύσιµα.
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ΔΙΠ 341  Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων

Το µάθηµα εξετάζει θέµατα στερεών απο-
βλήτων και ειδικότερα: Κατηγορίες και 
χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων 
(αστικά, βιοµηχανικά, επικίνδυνα, ειδικά 
ρεύµατα) παράµετροι χαρακτηρισµού, οι-
κιακά απορρίµµατα (σύσταση, ανακυκλώ-
σιµα υλικά, υλικά συσκευασίας, οργανικό 
κλάσµα), τεχνολογίες και πρακτικές για τη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ανά-
κτηση, ανακύκλωση και επαναχρησιµοποί-
ηση υλικών, αερόβια επεξεργασία, θερµική 
επεξεργασία, υγειονοµική ταφή, έλεγχος 
και παρακολούθηση εγκαταστάσεων δια-
χείρισης στερεών αποβλήτων.

ΔΙΠ 342  Ρύπανση Υδάτων

Το µάθηµα εξετάζει θέµατα πηγών ρύπαν-
σης των υδάτων, ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των υδάτινων αποδεκτών, ποιότητα υδά-
των ανάλογα µε τη χρήση τους, επιπτώσεις 
της ρύπανσης των υδάτων στην ανθρώπινη 
υγεία και τα οικοσυστήµατα, διεργασίες βι-
οαποδόµησης οργανικών ρύπων σε ύδατα, 
παρουσία και επιπτώσεις βαρέων µετάλ-
λων και τοξικών ενώσεων στα ύδατα, όρια 
απόρριψης υγρών αποβλήτων σε υδάτινους 
αποδέκτες, πρακτικές για την πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων από την 
απόρριψη αποβλήτων, µέθοδοι και τεχνο-
λογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, 
εξοικονόµηση, ανακύκλωση και επαναχρη-
σιµοποίηση νερού.

ΓΒΤ 219  Γεωργική Μετεωρολογία

Η ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργει-
ών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 
αλληλεπίδρασή τους µε το αβιοτικό περι-
βάλλον, ιδιαίτερα τις κλιµατικές συνθήκες. 
Εποµένως η Γεωργική Μετεωρολογία, που 
µελετά τις σχέσεις φυτών και κλιµατικών 
συνθηκών, είναι σηµαντικό εργαλείο για 
κατανόηση, πρόγνωση και βελτίωση της 

συµπεριφοράς και απόδοσης των καλλιερ-
γούµενων φυτών αλλά και των αγροτικών 
ζώων. Το µάθηµα πραγµατεύεται θέµατα 
όπως: Μεταφορά ακτινοβολίας σε φυτο-
καλλιέργειες. Υδατικό ισοζύγιο αρδευόµε-
νης εδαφικής κατατοµής. Εξατµισοδιαπνοή. 
Ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό. 
Μικροµετεωρολογία και Μικροκλίµα φυ-
τοκαλλιεργειών. Μικροµετεωρολογία 
ζώων. Μικροµετεωρολογικά µοντέ-
λα-Αγροµετεωρολογικές προγνώσεις. 
Μικροµετεωρολογικά όργανα, έκθεσή τους 
και τρόποι καταγραφής των παραµέτρων 
που µετρούν.  Το µάθηµα περιλαµβάνει δια-
λέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 

ΓΒΤ 423  Γεωγραφικά Συστήµατα 
Πληροφοριών

Εισαγωγή στα γεωγραφικά πληροφορια-
κά συστήµατα. Αρχεία, βάσεις δεδοµένων 
για γεωγραφικά δεδοµένα. Εισαγωγή στην 
τοπολογία. Χωρικές δοµές δεδοµένων. 
Χωρικά µοντέλα δεδοµένων - Ψηφιακά 
µοντέλα απεικόνισης του αναγλύφου. 
Εισαγωγή, επαλήθευση, αποθήκευση και 
ανάκτηση των γεωγραφικών δεδοµένων. 
Προεπεξεργασία των γεωγραφικών δεδοµέ-
νων. Γεωµετρικές πράξεις στα γεωγραφικά 
δεδοµένα. Παραλλακτικότητα και κατηγο-
ρίες λαθών των γεωγραφικών δεδοµένων. 
Μέθοδοι ταξινόµησης, γραµµικής παρεµβο-
λής και γεωστατικής επεξεργασίας των γε-
ωγραφικών δεδοµένων. Φωτοερµηνεία.

ΔΙΠ 343  Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

Το µάθηµα εξετάζει θέµατα επεξεργασίας 
και διαχείρισης υγρών αποβλήτων και ει-
δικότερα: Κατηγορίες υγρών αποβλήτων 
(αστικά, κτηνοτροφικά, βιοµηχανικά). 
Φυσικοχηµικά και µικροβιολογικά χαρα-
κτηριστικά, σχεδιασµός και επεξεργασία, 
συστήµατα επεξεργασίας, χρήση των επε-
ξεργασµένων υγρών αποβλήτων (εµπλου-
τισµός υπογείων υδάτων, άρδευση), τα 
επεξεργασµένα υγρά απόβλητα σαν πηγή 
νερού και θρεπτικών στοιχείων στα φυτά, 
επίδραση της χρήσης των επεξεργασµένων 
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αποβλήτων στο περιβάλλον.  Το µάθηµα πε-
ριλαµβάνει διαλέξεις και φροντιστηριακές 
ασκήσεις.

ΔΙΠ 344  Ατµοσφαιρική Ρύπανση και 
Πρόληψη της

Το µάθηµα εξετάζει τις πηγές ατµοσφαιρι-
κής ρύπανσης, σηµειακές και µη σηµειακές 
πηγές παραγωγής αέριων ρύπων, διεργασίες 
µεταφοράς αέριων ρύπων, χηµεία της ατµό-
σφαιρας, φωτοχηµική ρύπανση, όξινη βρο-
χή, διεργασίες ξηρής και υγρής απόθεσης 
ατµοσφαιρικών ρύπων, εφαρµογή µοντέλων 
εκτίµησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, 
επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
στην ανθρώπινη υγεία, τα οικοσυστήµατα 
και τις κατασκευές, τεχνικές πρόληψης και 
αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπαν-
σης (π.χ., καταλυτικοί µετατροπείς, συστή-
µατα αποθείωσης κλπ). 

ΔΙΠ 301  Περιβαλλοντική 
Παρακολούθηση

Το µάθηµα περιλαµβάνει διδασκαλία θε-
ωρίας και εργαστηριακών ασκήσεων και 
αναφέρεται σε µεθόδους για το σχεδιασµό, 
την κατασκευή και τον έλεγχο συστηµάτων 
παρακολούθησης του περιβάλλοντος, πρα-
κτικές ελέγχου και παρακολούθησης της 
ποιότητας της ατµόσφαιρας και των υδά-
των, συστήµατα παρακολούθησης χηµικών 
ενώσεων, χλωρίδας και πανίδας όπως και 
ροών µάζας και ενέργειας, µετρήσεις ροής, 
θερµοκρασίας όπως και συγκεντρώσεων 
χηµικών ενώσεων σε συνθήκες πεδίου.

ΔΙΠ 302  Δοµηµένο Περιβάλλον Ι

Το περιεχόµενο αυτού του εισαγωγικού 
µαθήµατος καλύπτει τις τελευταίες θεω-
ρίες και βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα 
της αειφορικής οικιστικής ανάπτυξης και 
διαχείρισης. Σκοπός του µαθήµατος είναι η 
εξοικείωση των φοιτητών µε την έννοια της 
αστικοποίησης και τις διάφορες προσεγγί-
σεις που χρησιµοποιούνται για να εξηγηθεί 
η αστική αλλαγή. Με την ολοκλήρωση του 

µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν τις κυριότερες προκλήσεις 
που εµφανίζονται διεθνώς σε σχέση µε θέ-
µατα όπως, αστική ανάπτυξη, διακυβέρνη-
ση, φυλετικές διακρίσεις, φτώχεια, άστεγοι, 
κατανάλωση, παγκοσµιοποίηση κλπ. Το 
µάθηµα θα εξετάσει µερικές από τις βασι-
κότερες θεωρίες και θα εξερευνήσει τους 
κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονοµικούς και 
πολιτιστικούς παράγοντες που καθορίζουν 
την ανάπτυξη των σύγχρονων πόλεων. 

ΔΙΠ 431  Εκτίµηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και Ανάλυση Επικινδυνό-
τητας

Το µάθηµα εξετάζει τις βασικές αρχές της 
εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων και ανάλυσης επικινδυνότητας, την 
αντίστοιχη Κυπριακή και Κοινοτική περι-
βαλλοντική πολιτική και νοµοθεσία,  τη 
µεθοδολογία και τις πρακτικές εκτίµησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τον ρόλο 
της εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το 
περιβάλλον όπως επίσης και στην αειφόρο 
ανάπτυξη, τη µεθοδολογία και τις πρακτι-
κές διαχείρισης του περιβαλλοντικού κιν-
δύνου και ανάλυσης επικινδυνότητας, όπως 
επίσης και την παράθεση ενδεικτικών µελε-
τών περιπτώσεων.

ΔΙΠ 411  Αειφόρος Γεωργία και 
Δασοκοµία

Το µάθηµα εξετάζει τις βασικές αρχές βι-
ώσιµων γεωργικών συστηµάτων, το ρόλο 
της αγρο – οικολογίας στην ανάλυση του 
επιπέδου βιωσιµότητας γεωργικών συστη-
µάτων, θέµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης 
του κύκλου της τροφής και εκτίµησης του 
κινδύνου από γενετικά τροποποιηµένους 
οργανισµούς, ανάπτυξης και εφαρµογής 
δεικτών εκτίµησης γεωργικής αειφορίας, 
χρήσεις και επιπτώσεις από φυτοφάρµακα, 
δασικές καλλιέργειες, διαχείριση φυσικών 
δασών, αιτίες, επιπτώσεις και τεχνικές πρό-
ληψης και αντιµετώπισης της αποδάσωσης.
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ΔΙΠ 412  Βιοµηχανική Οικολογία 
(Συστήµατα περιβαλλοντικής 
ανάλυσης)

Το µάθηµα εξετάζει τις πρακτικές για επα-
νασχεδιασµό των βιοµηχανικών δραστηρι-
οτήτων µε στόχο την πρόληψη και µείωση 
των δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
και τους φυσικούς πόρους, την εφαρµογή 
µεθόδων για την ανάλυση και αξιολόγηση 
της περιβαλλοντικής απόδοσης παραγω-
γικών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη µε-
θόδων για βελτίωση της περιβαλλοντικής 
συµπεριφοράς σε βιοµηχανικές δραστηριό-
τητες, τον επανασχεδιασµό των παραγωγι-
κών διαδικασιών κ.λπ. 

ΔΙΠ 441  Αποκατάσταση Περιβάλλοντος

Το µάθηµα εξετάζει θέµατα αποκατάστασης 
της ποιότητας ρυπασµένων περιβαλλοντι-
κών αποδεκτών  και ειδικότερα: φυσικο-
χηµικές, χηµικές και βιοχηµικές µεθόδους 
για την αντιµετώπιση της ρύπανσης και 
την αποκατάσταση ρυπασµένων υδάτινων 
αποδεκτών (επιφανειακών και υπογείων 
υδάτων) και εδαφών,  in-situ και ex-situ 
τεχνικές αποκατάστασης ρυπασµένων εδα-
φών, διαδικασίες και τεχνικές για την παύση 
της λειτουργίας, την αποκατάσταση, τη φυ-
σική επανένταξη και τη µετέπειτα φροντίδα 
χώρων τελικής διάθεσης αποβλήτων, διαδι-
κασίες και τεχνικές για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της ποιότητας υδάτων και 
εδαφών µετά την εφαρµογή µέτρων απορ-
ρύπανσης και αποκατάστασης.

ΔΙΠ 401  Κλιµατική Αλλαγή

Το µάθηµα εξετάζει το πρόβληµα της κλιµα-
τικής αλλαγής και ειδικότερα: Κατηγορίες 
και επιπτώσεις αέριων ρύπων που συνει-
σφέρουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, 
εκτιµήσεις και προβλέψεις για την εξέλιξη 
των κλιµατικών αλλαγών, επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής στη γεωργία, τη δασο-
κοµία, την αλιεία, στα φυσικά οικοσυστήµα-
τα και την ανθρώπινη υγεία, επιπτώσεις στο 
επίπεδο της στάθµης των θαλασσών, θέµατα 
απερήµωσης, ειδικά προβλήµατα που αντι-

µετωπίζουν οι αναπτυσσόµενες χώρες και 
σχετίζονται µε τις κλιµατικές αλλαγές, το 
Πρωτόκολλο του Κιότο και άλλες περιβαλ-
λοντικές στρατηγικές για την αντιµετώπιση 
των κλιµατικών αλλαγών, τεχνολογίες µεί-
ωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρα-
κα, το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και η 
καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος, 
αλλαγές στις χρήσεις γης και απώλεια βιο-
ποικιλότητας, η περιβαλλοντική πολιτική 
της εµπορίας ρύπων κ.λπ.

ΔΙΠ 413  Θαλάσσια Βιολογία και Αλιεία

Το µάθηµα εξετάζει την οικολογία του θα-
λάσσιου περιβάλλοντος συµπεριλαµβα-
νοµένων και των θαλάσσιων πληθυσµών. 
Γίνεται αποτίµηση της αλιείας στη βάση της 
βιολογίας των κυριοτέρων ειδών ψαριού 
που αλιεύονται. Μελετούνται διαφορετι-
κές µέθοδοι αλιείας, η ανάπτυξη βέλτιστων 
στρατηγικών συγκοµιδής και η διατήρηση 
και επαναφορά αποθεµάτων ψαριού.

ΔΙΠ 432  Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

Το µάθηµα εξετάζει θέµατα που σχετίζονται 
µε τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και 
ειδικότερα: χαρακτηριστικά των παράκτι-
ων ζωνών, βασικές αρχές για το σχεδιασµό, 
τη διαχείριση και τη βιωσιµότητα της πα-
ράκτιας ζώνης, παράγοντες που επηρεά-
ζουν την ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών 
(πληθυσµιακή ανάπτυξη, χρήσεις ακτών, 
παράκτιες υποδοµές, τουρισµός κ.λπ), αν-
θρωπογενείς επιπτώσεις, σχεδιασµός και 
ανάπτυξη προγραµµάτων παρακολούθησης 
των παράκτιων ζωνών,  πρακτικές και εργα-
λεία διαχείρισης, µελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, ανάλυσης κινδύνου και οικο-
νοµικής ανάλυσης, µεθοδολογία για την 
ανάπτυξη διαχειριστικών σχεδίων για την 
προστασία των παράκτιων ζωνών.

ΔΙΠ 402  Διπλωµατική Εργασία

Ο φοιτητής καλείται να εκπονήσει διπλωµα-
τική µελέτη υπό την επίβλεψη καθηγητών 
του Τµήµατος.  Το αντικείµενο της εργα-

σίας πρέπει να είναι συναφές µε την κύρια 
ειδικότητα του φοιτητή.  Ο φοιτητής καλεί-
ται να προσδιορίσει το θέµα που επιθυµεί να 
εξετάσει και να προετοιµάσει µια λεπτοµερή 
ερευνητική πρόταση.  Στη συνέχεια, καλεί-
ται να συλλέξει και να αναλύσει τα στοιχεία 
της έρευνας, να συγγράψει την εργασία του 
και να την παρουσιάσει σε ακροατήριο απο-
τελούµενο από ακαδηµαϊκό προσωπικό και 
φοιτητές.

ΔΙΠ 403  Δοµηµένο Περιβάλλον ΙΙ

Χρησιµοποιώντας το υπόβαθρο σε βασικές 
θεωρίες το οποίο θα αποκτηθεί από το µά-
θηµα «∆οµηµένο Περιβάλλον Ι (∆ΙΠ 302, 
6ο εξάµηνο), το µάθηµα αυτό θα ασχοληθεί 
µε συγκεκριµένα ζητήµατα που σχετίζονται 
µε την Κύπρο και τις κυριότερες πόλεις της. 
Στα πλαίσια του µαθήµατος αυτού, οι φοιτη-
τές θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν 
τη συµβολή και αλληλεπίδραση των ιστο-
ρικών εξελίξεων µε τις µοντέρνες θεωρίες, 
κάτι που θα δώσει µια πιο σχετική εικόνα 
στα θέµατα του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος 
που αφορούν την Κύπρο.
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Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό

Σ ΧΟΛ Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ  Κ Α Ι  Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ

Ανδρέας Σαββίδης | Καθηγητής 

Ο Ανδρέας Σαββίδης είναι Καθηγητής στο 
Τµήµα Εµπορίου, Χρηµατοοικονοµικών 
και Ναυτιλίας.  Σπούδασε στο University 
of Birmingham (U.K) από όπου πήρε τα 
πτυχία B.Sc. & B.Com. στο Engineering 
Production and Economics.  Επίσης κατέχει 
µεταπτυχιακούς τίτλους στα Οικονοµικά 
(M.A., Ph.D.) από το University of Florida 
(U.S.A.), µε ειδίκευση στη διεθνή χρηµα-
τοοικονοµική και στην οικονοµική ανάπτυ-
ξη.  ∆ίδαξε επί σειρά ετών φτάνοντας µέχρι 
τη βαθµίδα του Καθηγητή στο Oklahoma 
State University, ενώ δίδαξε και ως επισκέ-
πτης καθηγητής στο Tulane University, στο 
University of Wisconsin-Milwaukee, και στο 
Πανεπιστήµιο Κύπρου.  Τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα χρηµα-
τοοικονοµικά των αναδυόµενων αγορών 
και στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την οικο-
νοµική µεγέθυνση.

Μαρία Κραµβιά-Καπαρδή | 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Η Μαρία Κραµβιά-Καπαρδή είναι 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τµήµα 
∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισµού.  
Πήρε το διδακτορικό της τίτλο µε ειδί-
κευση στη ∆ικανική Ελεγκτική από το 
Πανεπιστήµιο του Edith Cowan, στο Πέρθ 
της Αυστραλίας, ενώ το µεταπτυχιακό και 
το προπτυχιακό της ήταν από τα πανεπι-
στήµια RMIT και La Trobe,  Μελβούρνη, 
Αυστραλία αντιστοίχως.  Είναι Chartered 
Accountant της Αυστραλίας και δούλεψε 

για µερικά χρόνια ως Λογιστής µέχρι το 
διορισµό της στη θέση Ανώτερου Λέκτορα 
στο Victoria University of Technology της 
Μελβούρνης.  Με την επιστροφή της στην 
Κύπρο δούλεψε στην ιδιωτική τριτοβάθµια 
εκπαίδευση στη Λευκωσία και ήταν κάτοχος 
της Έδρας στην Εφαρµοσµένη Λογιστική 
Έρευνα για έξι χρόνια, η οποία χρηµατο-
δοτείτο από µεγάλο Λογιστικό Οίκο της 
Κύπρου.  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 
είναι: εταιρική διακυβέρνηση, ανίχνευση 
και πρόληψη οικονοµικών εγκληµάτων, επι-
χειρηµατική ηθική και εναλλακτικοί τρόποι 
οικονοµικών αναφορών στην τουριστική 
βιοµηχανία της Κύπρου.

Αναστάσιος Ζωπιάτης  | Λέκτορας 

O Αναστάσιος Ζωπιάτης είναι Λέκτορας 
στο Τµήµα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και 
Τουρισµού.  Είναι κάτοχος του πτυχί-
ου BSc in Hotel, Restaurant and Tourism 
Administration από το Πανεπιστήµιο 
του Illinois, και του πτυχίου MSc από το 
Πανεπιστήµιο της Νεβάδα στο Λας Βέγας. 
Το 2004 αποπεράτωσε τις ∆ιδακτορικές 
του σπουδές στο Middlesex University από 
το οποίο απέκτησε το τίτλο του Doctor in 
Professional Studies.  Έχει εργαστεί σε ιδι-
ωτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
της Κύπρου ως καθηγητής και συντονιστής 
προγραµµάτων ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων 
και Τουρισµού.  Στις Ηνωµένες Πολιτείες 
Αµερικής εργάστηκε στο τµήµα Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού του Mandalay Bay 
Resort and Casino καθώς και στο Venetian 
Resort and Casino ως διευθυντής του τµή-

µατος τροφίµων και ποτών.  Στα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα περιλαµβάνονται θέµατα 
όπως η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, η 
πρακτική άσκηση των φοιτητών στην ξενο-
δοχειακή βιοµηχανία, η ηθική στο ακαδηµα-
ϊκό περιβάλλον, κ.ά.

Αντώνης Θεοχάρους | Λέκτορας 

Ο Αντώνης Θεοχάρους είναι Λέκτορας 
στο Τµήµα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και 
Τουρισµού.  Κατέχει διδακτορικό τίτ-
λο στη ∆ιοίκηση   Επιχειρήσεων από το 
Πανεπιστήµιο Sunderland (U.K.), όπου 
πραγµατοποίησε και τις πτυχιακές του 
σπουδές.  ∆ίδαξε ως επισκέπτης στο 
Πανεπιστήµιο Sunderland και τα τελευ-
ταία χρόνια στην ιδιωτική τριτοβάθµια 
εκπαίδευση της Κύπρου σε προγράµµατα 
τουριστικών και ξενοδοχειακών σπουδών.  
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περι-
λαµβάνονται η πολιτική αστάθεια στην 
τουριστική ανάπτυξη καθώς και η αποκω-
δικοποίηση µορφών πολιτικής αστάθειας 
µέσω των Μέσων Ενηµέρωσης. 
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Ακαδηµαϊκό Προσωπικό (ενταγµένο) *

Ανδρέας  Βαρνάβας Ι  Αναπληρωτής 
Καθηγητής (ενταγµένος)

Ο Ανδρέας Βαρνάβας είναι Αναπληρωτής  
Καθηγητής (ενταγµένος) στο Τµήµα 
∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισµού.  
Πήρε το ∆ιδακτορικό του τίτλο στην 
Ξενοδοχειακή Εκπαίδευση από το 
Middlesex University. Από το University of 
Surrey απέκτησε το MSc στην Τουριστική 
και  Ξενοδοχειακή Εκπαίδευση, ενώ 
από το Cyprus International Institute 
of Management απέκτησε το MPSM 
(Master in Public Sector Management).  
∆ιαθέτει επίσης πτυχίο Νοµικών και 
Πολιτικών Επιστηµών από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και πτυχίο 
της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Κύπρου.  
Εργάστηκε στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση, στην 
Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων 
(ΟΕΒ), στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στο 
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, 
του οποίου διετέλεσε ∆ιευθυντής.  Τα ερευ-
νητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν 
µεταξύ άλλων τη διερεύνηση των παραγό-
ντων που οδηγούν στη βελτίωση της παρα-
γωγικότητας σε οργανισµούς υπηρεσιών και 
ειδικότερα της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας, 
περιλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών 
πρακτικών, της διαχείρισης της γνώσης 
και της εµπλοκής του πελάτη στην παροχή 
υπηρεσιών ποιότητας.         

Αλέξης Σαβεριάδης  Ι  Επίκουρος 
Καθηγητής (ενταγµένος)

Ο Αλέξης Σαβεριάδης είναι Επίκουρος 
Καθηγητής (ενταγµένος) στο Τµήµα 
∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισµού. 
Είναι κάτοχος ∆ιδακτορικού τίτλου (Ph. D.) 
από το Πανεπιστήµιο του Surrey (U.K). 
Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό τίτλο 
(M.Sc.) στην Τουριστική Οργάνωση και 
Ανάπτυξη καθώς και Πτυχίο (B.Sc.) στην 
Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική ∆ιεύθυνση 
από το ίδιο Πανεπιστήµιο.  Παρακολούθησε 
επίσης πρόγραµµα σπουδών στην 
Στρατηγική ∆ιεύθυνση στο Πανεπιστήµιο 
Cornell (USA). ∆ίδαξε επί σειρά ετών στην 
ιδιωτική τριτοβάθµια εκπαίδευση της 
Κύπρου σε προπτυχιακά προγράµµατα στα 
γνωστικά αντικείµενα της Ξενοδοχειακής 
και Επισιτιστικής ∆ιεύθυνσης και των 
Τουριστικών Σπουδών, καθώς επίσης και ως 
επισκέπτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραµµα Σπουδών στο Σχεδιασµό, 
∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού στο 
Πανεπιστήµιο του Αιγαίου. Εργάστηκε ως 
Αναπληρωτής ∆ιευθυντής στο Ανώτερο 
Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, ενώ 
διετέλεσε Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβούλιου του Κυπριακού Οργανισµού 
Τουρισµού µε ιδιαίτερη εµπλοκή του στον 
καταρτισµό του δεκαετούς εθνικού στρα-
τηγικού σχεδίου για την τουριστική ανά-
πτυξη της Κύπρου. Η ερευνητική του 
δραστηριότητα εστιάζεται σε θέµατα όπως 
ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του τουρισµού 
σε νησιώτικους προορισµούς, οι επιπτώσεις 
από την τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση 

στην κοινωνική διάσταση του θέµατος, η 
αειφόρος τουριστική ανάπτυξη και οι εναλ-
λακτικές µορφές τουρισµού µε έµφαση στον 
αγροτουρισµό, και η φέρουσα ικανότητα σε 
συνάρτηση µε την τουριστική ανάπτυξη.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος /
Ανώτερος Λέκτορας (ενταγµένος) / 
Τµήµα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων 
και Τουρισµού 

Σάββας Σακκάδας / 
Ανώτερος Λέκτορας (ενταγµένος) / 
Τµήµα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων 
και Τουρισµού

*  Ενταγµένο Ακαδηµαϊκό Προσωπικό είναι το προσωπι-
κό που υπηρετούσε σε δηµόσιες σχολές τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης της Κύπρου (ΑΤΙ, ΑΞΙΚ, Νοσηλευτική Σχολή), 
των οποίων τα γνωστικά αντικείµενα εντάχθηκαν στο 
ΤΕΠΑΚ, και έχει ενταχθεί στο Πανεπιστήµιο µε ειδική 
διαδικασία που προνοεί η νοµοθεσία.

Σ ΧΟΛ Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ  Κ Α Ι  Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ
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Τµήµα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισµού

Εισαγωγή

Ο Τουρισµός αποτελεί µια οικονοµική, κοι-
νωνική και πολιτιστική δραστηριότητα που 
προωθεί την ειρήνη και το αίσθηµα αλλη-
λοκατανόησης µεταξύ των λαών.  Σύµφωνα 
µε στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Τουρισµού η τουριστική βιοµηχανία αποτε-
λεί για πολλές χώρες, συµπεριλαµβανοµέ-
νης και της Κύπρου, την κύρια πηγή ξένου 
συναλλάγµατος και δηµιουργίας θέσεων 
εργασίας.  Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, το 
µέλλον της τουριστικής βιοµηχανίας προ-
βλέπεται ευοίωνο, αφού η διακίνηση του-
ριστών σε όλο τον κόσµο µέχρι το 2020 θα 
φθάσει περίπου στα 1.6 δισεκατοµµύρια.  
Ήδη στη χώρα µας η βιοµηχανία συµβάλ-
λει µε σηµαντικό ποσοστό στη διαµόρφω-
ση του εθνικού µας εισοδήµατος (13% του 
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος) και απα-
σχολεί περί τις σαράντα χιλιάδες εργαζόµε-
νους.  Στην Κύπρο η τουριστική βιοµηχανία 
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων ξενοδοχειακές, 
επισιτιστικές και τουριστικές µονάδες κα-
θώς επίσης και οργανισµούς που στοχεύουν 
στην αειφορική ανάπτυξη, προώθηση και 
διοίκηση τουριστικών προορισµών.

Με πλήρη επίγνωση των σύγχρονων ανα-
γκών το Τµήµα προσφέρει, για πρώτη φορά 
στην Κύπρο, πτυχίο πανεπιστηµιακού 
επιπέδου στη ∆ιοίκηση Ξενοδοχείων και 
Τουρισµού.  Οι φοιτητές του Τµήµατος προ-
ετοιµάζονται να σταδιοδροµήσουν επαγ-
γελµατικά ως προσωπικό διοίκησης στη 
βιοµηχανία φιλοξενίας της Κύπρου.  

Όραµα και Στόχοι του Τµήµατος

Όραµα του Τµήµατος είναι να εξελιχθεί και 
να εδραιωθεί ως ένα διεθνές κέντρο έρευ-
νας και µάθησης στον τοµέα της ∆ιοίκησης 
Ξενοδοχείων και Τουρισµού.  

Στόχος είναι η ορθολογιστική ανάπτυξη και 
διάδοση των επιστηµονικών γνώσεων και 
αξιών πάνω στις οποίες εδράζονται τα ξενο-
δοχειακά και τουριστικά επαγγέλµατα και η 
εκπαίδευση επιστηµόνων υψηλής στάθµης 
που θα µπορούν να υπηρετήσουν τη συγκε-
κριµένη βιοµηχανία αλλά και τον πολιτισµό 
και την κοινωνία της Κύπρου.

Οι σκοποί του Τµήµατος είναι:

•  Να προσελκύσει φοιτητές, ακαδηµαϊκό 
και διοικητικό προσωπικό υψηλής στάθ-
µης.

•  Να προσφέρει µια ποιοτική προπτυ-
χιακή και µεταπτυχιακή ακαδηµαϊκή 
εµπειρία και επαγγελµατική ανάπτυξη 
σε φοιτητές τόσο από την Κύπρο όσο 
και από γειτονικές χώρες, συµπεριλαµ-
βανοµένων και χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στη ∆ιοίκηση Ξενοδοχειακών 
και Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

•  Να αναλαµβάνει και να φέρει εις πέρας 
εφαρµοσµένες έρευνες υψηλής στάθµης 
και να παρέχει συµβουλευτικές υπηρε-
σίες που να στοχεύουν στην προώθηση 
και τον επιστηµονικό αναπροσδιορισµό 
του κλάδου ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και 
Τουρισµού στην Κύπρο.  
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•  Να παρέχει στους φοιτητές την πιο 
σύγχρονη επιστηµονική κατάρτι-
ση στη ∆ιοίκηση Ξενοδοχειακών και 
Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

•  Να δηµιουργήσει και να διατηρήσει 
στενούς δεσµούς (συνεργασία) µε την 
τοπική και διεθνή Ξενοδοχειακή και 
Τουριστική Βιοµηχανία, ώστε να µπο-
ρέσει να εξελιχθεί σε ένα διεθνές κέντρο 
έρευνας και εκµάθησης.    

•  Να διευκολύνει και να διευρύνει τη 
διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευ-
τική κινητικότητα και διακίνηση φοι-
τητών και ακαδηµαϊκών, κυρίως στον 
Ευρωπαϊκό χώρο.

•  Να παρέχει τη βάση για την προώθηση 
της διά βίου µάθησης.

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος ∆ιοίκησης 
Ξενοδοχείων και Τουρισµού θα αποκτήσουν 
την κατάλληλη επιστηµονική υποδοµή που 
θα τους επιτρέπει να:

•  Εκπονούν στρατηγικά και λειτουργικά 
σχέδια και να διαχειρίζονται αποτελε-
σµατικά τους οργανωτικούς πόρους 
προκειµένου να παρέχουν µια ποιοτι-
κά µοναδική εµπειρία ικανή να ικανο-
ποιήσει τις προσδοκίες των πελατών 
της Ξενοδοχειακής και Τουριστικής 
Βιοµηχανίας.

•  Επικοινωνούν και να δηµιουργούν µα-
κροπρόθεσµες διαπροσωπικές σχέσεις 
µε τους διαφόρους παράγοντες της βιο-
µηχανίας µε στόχο το κοινό όφελος.

•  Σχεδιάζουν καινοτόµες ταξιδιωτικές 
εµπειρίες σε ένα µεγάλο φάσµα τουρι-
στικών αγορών.

•  Λειτουργούν αποδοτικά τόσο στο 
τοπικό επίπεδο όσο και στο διεθνές 
µεταβαλλόµενο περιβάλλον της πα-
γκοσµιοποιηµένης Ξενοδοχειακής και 
Τουριστικής Βιοµηχανίας.

•  Να εµπνέουν, να παρακινούν και να 
ηγούνται οµάδων προσώπων για την 

επίτευξη εταιρικών στόχων.

•  Κατανοούν τα συναφή µε τη 
Ξενοδοχειακή και Τουριστική 
Βιοµηχανία σύγχρονα κοινωνικά, πολι-
τιστικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα. 

•   ∆ηµιουργούν και να διατηρούν ένα 
θετικό οργανωσιακό περιβάλλον που 
ενθαρρύνει και εµβαθύνει την οµαδικό-
τητα, τη δηµιουργία, την καινοτοµία και 
την αλληλοκατανόηση.

Πρόγραµµα Σπουδών

Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος 
παρέχει µια εξειδικευµένη επιστηµονι-
κή κατάρτιση στις ειδικότητες: ∆ιοίκηση 
Ξενοδοχείων και ∆ιοίκηση Τουρισµού.  
Μέχρι το τέλος του τέταρτου εξαµήνου οι 
φοιτητές αποκτούν µια σφαιρική γνώση των 
θεµάτων και λειτουργιών της βιοµηχανίας, 
ώστε να µπορούν να επιλέξουν ειδικότητα 
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τους µελ-
λοντικούς επαγγελµατικούς τους στόχους.  
Στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές θα 
έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλω-
µατική µελέτη συναφή µε το αντικείµενο 
της ειδικότητάς τους υπό την επίβλεψη κα-
θηγητών του τµήµατος. 

Για την απόκτηση πτυχίου στη ∆ιοίκηση 
Ξενοδοχείων και Τουρισµού απαιτείται η 
συµπλήρωση τουλάχιστον 240 Ευρωπαϊκών 
Πιστωτικών Μονάδων.   

Οι απαιτήσεις για απόκτηση πτυχίου συνο-
ψίζονται ως ακολούθως:

•  Γενική Εκπαίδευση στη ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων (89 πιστωτικές µονάδες 
ECTS) 
∆εκαπέντε µαθήµατα προσφερό-
µενα από το Τµήµα και τη Σχολή 
∆ιοίκησης και Οικονοµίας. 

•  Βασική Εκπαίδευση στη ∆ιοίκηση 
Ξενοδοχείων και Τουρισµού (67 πι-
στωτικές µονάδες ECTS) 
∆εκατρία µαθήµατα ∆ιοίκησης 
Ξενοδοχείων και Τουρισµού προ-
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σφερόµενα από το Τµήµα.

•  Γνώση Ξένης Γλώσσας  
(12 πιστωτικές µονάδες ECTS) 
Τρία Μαθήµατα Αγγλικών.

 •  Γνώση ∆εύτερης Ξένης Γλώσσας (12 
πιστωτικές µονάδες ECTS) 
∆υο µαθήµατα (Επιλογή 
Γαλλικών ή Γερµανικών).

•  ∆ιπλωµατική Μελέτη (12 πιστωτικές 
µονάδες ECTS) 
Συναφής µε την Ειδικότητα 
του Φοιτητή.

•   Εξειδικευµένα Μαθήµατα Ειδικότητας 
(24 πιστωτικές µονάδες ECTS) 
Τέσσερα Μαθήµατα (∆ύο 
Ειδικότητες: ∆ιοίκηση Ξενοδοχείων 
και ∆ιοίκηση Τουρισµού).

•  Μαθήµατα Περιορισµένης Επιλογής 
(12 πιστωτικές µονάδες ECTS) 
∆υο µαθήµατα περιορισµένης επι-
λογής που προσφέρονται από 
Τµήµατα του Πανεπιστήµιου.  

•  Πρακτική Εξάσκηση (12 πιστωτικές 
µονάδες ECTS) 
Πρακτική εξάσκηση φοιτητών στην 
Ξενοδοχειακή και Τουριστική βιοµη-
χανία κατά τη διάρκεια δυο θερινών 
περιόδων.  Κάθε εξάσκηση περιλαµ-
βάνει 400 ώρες πρακτικής εργασίας σε 
Ξενοδοχειακές ή Τουριστικές µονάδες. 
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ΠΤΥΧΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

1ο Εξάµηνο 2ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΔΞΤ  100  Εισαγωγή στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική 
Βιοµηχανία

6 ΔΞΤ 111 Διαχείριση Τροφίµων και Ποτών 5

ΔΞΤ 130 Βασικές Αρχές Τουρισµού 6 ΔΞΤ 110  Αρχές Παραγωγής Εδεσµάτων και Τραπεζοκοµίας 5

ΔΞΤ 140 Αρχές Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής 6 ΔΞΤ 180 Στατιστική Ανάλυση 6

ΓΕΡ 111 Γερµανική Γλώσσα Ι 6 ΓΕΡ 112 Γερµανική Γλώσσα ΙΙ 6

ΑΓΓ 122 Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς 4 ΑΓΓ 190  Αγγλικά για Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισµού 4

Σύνολο 28 Σύνολο 26

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ –   ΔΞΤ 190 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ι         6 ECTS (400 Ώρες)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ = 60

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

3ο Εξάµηνο 4ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΕΧΝ 101 Οικονοµικά Ι 6 ΔΞΤ 242 Διοικητική Λογιστική 6

ΔΞΤ 241 Διαχείριση και Έλεγχος Δαπανών 5 ΔΞΤ 202 Εταιρική Νοµοθεσία 6

ΔΞΤ 201 Επιχειρηµατική Ηθική 6 ΕΧΝ 102 Οικονοµικά ΙΙ 6

ΔΞΤ 220 Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων 5 ΔΞΤ 221 Διαχείριση Εισοδηµάτων Δωµατίων 4

ΑΓΓ 240 Αγγλικά για Επιχειρησιακή Επικοινωνία 4 ΔΞΤ 260 Αρχές Μάρκετινγκ 6

Σύνολο 26 Σύνολο 28

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ –  ΔΞΤ 291 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΙ        6 ECTS (400 Ώρες)  
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ = 60

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΔΞΤ 343 Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση και Αποφάσεις 6 ΔΞΤ 381 Ερευνητικές Μέθοδοι 6

ΔΞΤ 350 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού 6 ΔΞΤ 370 Ηλεκτρονικό Εµπόριο στην Τουριστική 
Βιοµηχανία

6

ΔΞΤ 361 Συµπεριφορά του Καταναλωτή 6 ΔΞΤ 351 Οργανωσιακή Συµπεριφορά 6

ΔΞΤ 322 Διαχείριση Οµαδικών Λειτουργιών Τουρισµού 6 ΔΞΤ 323 Μηχανολογία Εγκαταστάσεων και  Περιβάλλον 6

Μάθηµα Κύριας Ειδικότητας 6 Μάθηµα Κύριας Ειδικότητας 6

Σύνολο 30 Σύνολο 30

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ = 60

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ  
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ – ΔΞΤ 392 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (400 Ώρες) (ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ) – 6 ECTS

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΔΞΤ 482 Διπλωµατική Μελέτη I 6 ΔΞΤ 483 Διπλωµατική Μελέτη II 6

ΔΞΤ 453 Ηγετικές Ικανότητες στη Βιοµηχανία Φιλοξενίας 6 ΔΞΤ 426 Εταιρική Στρατηγική 6

ΔΞΤ 462 Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην Ξενοδοχειακή και 
Τουριστική Βιοµηχανία

6 ΔΞΤ 471 Πληροφορικά Συστήµατα στην Ξενοδοχειακή και 
Τουριστική Βιοµηχανία

6

Μάθηµα Κύριας Ειδικότητας 6 Μάθηµα Κύριας Ειδικότητας 6

Μάθηµα Περιορισµένης Επιλογής 6 Μάθηµα Περιορισµένης Επιλογής 6

Σύνολο 30 Σύνολο 30

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ= 60

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 240
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ECTS 

ΔΞΤ 324  Ποιότητα Υπηρεσιών και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 6

ΔΞΤ 427  Σχεδιασµός και Δηµιουργία Ξενοδοχειακών Μονάδων 6

ΔΞΤ 325  Επιχειρηµατικότητα 6

ΔΞΤ 428  Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή Βιοµηχανία 6

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ECTS 

ΔΞΤ 331  Διαχείριση Τουριστικών Προορισµών 6

ΔΞΤ 332  Πολιτική και Προγραµµατισµός Τουρισµού 6

ΔΞΤ 434  Αειφορική Τουριστική Ανάπτυξη 6

ΔΞΤ 435  Τρόποι Επικοινωνίας και Προώθηση Μάρκετινγκ 6

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ECTS 

ΔΞΤ 312  Διαχείριση Μονάδων Μπαρ και Ποτών 6

ΔΞΤ 436  Κοινωνιολογία του Τουρισµού 6

ΔΞΤ 333  Τουρισµός Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 6

ΔΞΤ 352  Ανάπτυξη Στελεχών στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιοµηχανία 6

ΔΞΤ 409  Ειδικά Θέµατα στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιοµηχανία 6

ΔΞΤ 392  Διοικητική Εκπαίδευση στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιοµηχανία 6

ΔΞΤ 454  Επαγγελµατική Ανάπτυξη και Σταδιοδροµία 6

ΔΞΤ 412 Διοίκηση Ειδικών Γεγονότων και Λειτουργιών στην Ξενοδοχειακή Βιοµηχανία 6

ΕΧΝ 311  Πρόβλεψη Επιχειρήσεων 6

ΕΣΔ 210  Επικοινωνιακή Πολιτική: Ο ρόλος του κράτους και της αγοράς 6

ΕΣΔ 134  Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του Διαδικτύου 6

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
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Περιγραφή Μαθηµάτων

ΔΞΤ 100  Εισαγωγή στην Ξενοδοχειακή 
και Τουριστική Βιοµηχανία

Εισαγωγικό µάθηµα στην Ξενοδοχειακή και 
Τουριστική Βιοµηχανία.  Στο πλαίσιο αυτό 
θα αναλυθούν λεπτοµερώς θέµατα, όπως η 
ιστορική ανάπτυξη της Βιοµηχανίας τόσο 
στο διεθνή όσο και στον Κυπριακό χώρο, 
η σχέση µεταξύ της Ξενοδοχειακής και 
Τουριστικής βιοµηχανίας, η οργάνωση και 
στελέχωση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών 
µονάδων, οργανωτική δοµή, διατµηµατικές 
σχέσεις και επικοινωνία, οι διάφοροι τύποι 
επισιτιστικών µονάδων, και ο ρόλος και οι 
βασικές λειτουργίες των ξενοδοχειακών 
τµηµάτων.

ΔΞΤ 130  Βασικές Αρχές Τουρισµού

Το µάθηµα εξετάζει τις βασικές έννοι-
ες και τα σηµαντικότερα ζητήµατα της 
Τουριστικής και Ταξιδιωτικής Βιοµηχανίας.  
Έµφαση δίνεται στη διαχρονική εξέλιξη 
του τουρισµού, στον οικονοµικό, κοινωνικό 
και πολιτιστικό ρόλο και τη σηµασία του, 
στις αρχές προγραµµατισµού και ανάπτυ-
ξης τουριστικών προορισµών, στα βασικά 
κίνητρα τουρισµού και την τυπολογία τα-
ξιδιωτών και τουριστικών επιχειρήσεων.  
Εξετάζεται επίσης ο ρόλος των τουριστικών 
οργανισµών και γραφείων καθώς επίσης και 
η συµβολή τοπικών φορέων στη δηµιουργία 
και προώθηση τουριστικών υπηρεσιών.    

ΔΞΤ 110  Αρχές Παραγωγής Εδεσµάτων 
και Τραπεζοκοµίας

Εργαστηριακό µάθηµα που παρέχει στους 
σπουδαστές µια βασική κατανόηση των αρ-
χών παραγωγής τροφίµων και ποτών καθώς 
και των κλασικών µεθόδων εξυπηρέτησης 
πελατών στα εστιατόρια.  Το µάθηµα χωρί-
ζεται σε δύο θεµατικές ενότητες: παραγω-
γής και παροχής υπηρεσιών.  Όσον αφορά 
στην παραγωγή τροφίµων και ποτών, δίνε-
ται έµφαση στις θεµελιώδεις έννοιες και δε-
ξιότητες που περιλαµβάνουν τη δηµιουργία, 
χρήση και κοστολόγηση πρότυπων συντα-
γών, τη χρήση και συντήρηση εξοπλισµού, 
πρακτικές ασφάλειας και υγιεινής τροφί-
µων, οργάνωση εργασίας και τις βασικές µε-
θόδους µαγειρέµατος.  Η ενότητα παροχής 
υπηρεσιών εξετάζει τους γενικούς κανόνες 
τραπεζοκοµίας και εξυπηρέτησης πελατών, 
τις βασικές αρχές των διαφορετικών τύπων 
εξυπηρέτησης (Γαλλικού, Αµερικάνικου, 
Ρώσικου, Αγγλικού), τη σχέση µεταξύ τρο-
φίµων και ποτών, καθώς και γενικές διοικη-
τικές αρχές τραπεζοκοµίας.

ΓΕΡ 111  Γερµανική Γλώσσα Ι 

Το ΓΕΡ 111 είναι ένα τετράωρο µάθηµα την 
εβδοµάδα, έξι πιστωτικών µονάδων.  Το µά-
θηµα είναι υποχρεωτικό για την απόκτηση 
πτυχίου και επικεντρώνεται στην εκµάθηση  
των γερµανικών σε επίπεδο αρχαρίων (ΓΕΑ).  
Στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες των σπου-
δαστών στο τµήµα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων 
και Τουρισµού.  Οι φοιτητές επικεντρώνο-
νται στην εκµάθηση της γερµανικής προ-
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φοράς, µαθαίνουν βασικά γραµµατικά και 
λεξιλογικά στοιχεία και γενικά εξασκούνται 
στην προφορική και γραπτή επικοινωνία 
πάνω σε διάφορα θέµατα.  Στόχος είναι η 
επαρκής γνώση βασικών γλωσσικών στοι-
χείων για µια ικανοποιητική επικοινωνία.

AΓΓ 122  Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς 
Σκοπούς 

Το ΑΓΓ 122 είναι ένα τρίωρο µάθηµα την 
εβδοµάδα, τεσσάρων πιστωτικών µονάδων.  
Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για την από-
κτηση πτυχίου και επικεντρώνεται στην 
εκµάθηση των αγγλικών για ακαδηµαϊκούς 
σκοπούς (ΑΑΣ).  Στοχεύει να στηρίξει τις 
σπουδές των φοιτητών µε την ανάπτυξη 
της Αγγλικής γλώσσας σε ένα ακαδηµαϊκό 
επίπεδο.  Αυτή η σειρά µαθηµάτων σκοπεύ-
ει να εξοικειώσει τους φοιτητές µε κείµενα 
σχετικά µε θέµατα γενικού και ακαδηµαϊκού 
περιεχοµένου και ενδιαφέροντος. Το υλικό 
θα χρησιµοποιηθεί για να εξοικειώσει τους 
φοιτητές µε είδη γραφής, όπως η αφήγηση 
και η περιγραφή.  Θα αναπτύξει επίσης τις 
δεξιότητες ακουστικής κατανόησης των 
φοιτητών.  Επιπλέον, οι φοιτητές θα έχουν 
την δυνατότητα να αναπτύξουν τον προ-
φορικό τους λόγο, συµµετέχοντας ενεργά 
σε διαλόγους, συνοµιλίες, και προφορικές 
παρουσιάσεις.

ΔΞΤ 111  Διαχείριση Τροφίµων και 
Ποτών

Το µάθηµα ερευνά τις θεµελιώδεις αρχές 
και λειτουργίες του τµήµατος τροφίµων και 
ποτών.  Έµφαση δίνεται στους διαφορετι-
κούς τύπους µονάδων τροφίµων και ποτών, 
τη δοµή και την οργάνωσή τους, τις αρχές 
µάρκετινγκ τροφίµων και ποτών, τη δηµι-
ουργία και σχεδιασµό καταλόγου φαγητών 
και ποτών, τις αρχές διατροφολογίας, τις 
προδιαγραφές προϊόντων, τις σύγχρονες 
αρχές και µεθόδους που χρησιµοποιούνται 
στην επιλογή και αγορά προµηθειών, τους 
παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη στη λήψη, επιθεώρηση, αποθήκευση, 
απογραφή, έλεγχο, και έκδοση προϊόντων, 
τις µονάδες παραγωγής, καθώς επίσης και 
τις βασικές αρχές παραγωγής και παροχής 
υπηρεσιών.  Επιπλέον, το µάθηµα καλύ-
πτει τις εφαρµοσµένες Αρχές και Τεχνικές 
Υγιεινής Τροφίµων (HACCP).    

ΔΞΤ 201  Επιχειρηµατική Ηθική 

Μέσα στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής θε-
ωρίας και πρακτικής θα µελετηθεί η ηθική 
σε αυτό το µάθηµα.  Πιο συγκεκριµένα οι 
φοιτητές θα µελετήσουν πώς λειτουργούν 
οι εταιρείες  και οι επιχειρήσεις σε ένα κοι-
νωνικό και ηθικό περιβάλλον βάσει των 
υποχρεώσεών τους στους επιχειρηµατικούς 
τους εταίρους.  Οι προκλήσεις και επιπτώ-
σεις της παγκοσµιοποίησης στην επιχειρη-
µατική ηθική όσο και η κοινωνική και ηθική 
συµπεριφορά των πολυεθνικών εταιρειών 
θα µελετηθούν.  Επίσης το µάθηµα θα καλύ-
ψει θέµατα όπως την εταιρική διακυβέρνη-
ση, και κώδικες δεοντολογίας.

ΔΞΤ 180  Στατιστική Ανάλυση

Εισαγωγικό µάθηµα στη στατιστική θεωρία, 
µε έµφαση στις θεµελιώδεις έννοιες και βα-
σικές τεχνικές ανάλυσης στατιστικών στοι-
χείων.  Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν µε τη 
χρήση εξειδικευµένων λογισµικών για τη 
διεκπεραίωση στατιστικών ασκήσεων και 
εργασιών σχετικών µε την Ξενοδοχειακή 
και Τουριστική Βιοµηχανία. 

ΓΕΡ 112  Γερµανική Γλώσσα ΙΙ

Το ΓΕΡ 112 είναι ένα τετράωρο µάθηµα την 
εβδοµάδα, έξι πιστωτικών µονάδων.  Το µά-
θηµα είναι υποχρεωτικό για την απόκτηση 
πτυχίου και επικεντρώνεται στην εκµάθη-
ση  των γερµανικών για συγκεκριµένους 
σκοπούς.  Είναι ειδικά σχεδιασµένο για 
να καλύψει τις ανάγκες των σπουδαστών 
του τµήµατος ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και 
Τουρισµού.  Οι φοιτητές θα έχουν την ευ-
καιρία να εξοικειωθούν µε κείµενα όπως 
υπηρεσιακά σηµειώµατα, και σηµειώσεις.  
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Επιπλέον, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαι-
ρία να αναπτύξουν ευχέρεια λόγου, συµµε-
τέχοντας ενεργά σε συζητήσεις, προφορικές 
παρουσιάσεις, κτλ.  Τέλος, θα δοθεί η ευκαι-
ρία στους φοιτητές να αναπτύξουν επαρκές 
λεξιλόγιο, φωνολογικό έλεγχο και κοινω-
νιογλωσσολογική αντίληψη έτσι ώστε να 
µπορούν να εκφραστούν µε ένα ικανοποιη-
τικό βαθµό σαφήνειας, ευφράδειας και αυ-
θορµητισµού.

Προαπαιτούµενο Μάθηµα: 
Γερµανική Γλώσσα Ι

ΑΓΓ 190  Αγγλικά για Διοίκηση 
Ξενοδοχείων και Τουρισµού

Το ΑΓΓ 190 είναι ένα τρίωρο µάθηµα την 
εβδοµάδα, τεσσάρων πιστωτικών µονάδων.  
Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για την από-
κτηση πτυχίου και επικεντρώνεται στην 
εκµάθηση των αγγλικών για ειδικούς ακα-
δηµαϊκούς σκοπούς (AEAΣ).  Είναι ειδικά 
σχεδιασµένο για να εξυπηρετήσει τις ανά-
γκες των φοιτητών του κλάδου ∆ιοίκησης 
Ξενοδοχείων και Τουρισµού.  Το υλικό που 
θα χρησιµοποιηθεί, θα δώσει την ευκαιρία 
στους φοιτητές να εξοικειωθούν µε διάφο-
ρα είδη κειµένων (βιογραφικά σηµειώµατα 
και συνοδευτικές επιστολές, επίσηµα γράµ-
µατα αναφορές, ηλεκτρονικές επιστολές, 
εκθέσεις) καθώς και µε διάφορους τύπους 
γραφής (σύγκριση και αντιπαράθεση).  
Επιπλέον, θα δοθεί ευκαιρία στους φοιτητές 
να αναπτύξουν την ακουστική τους κατα-
νόηση και τον προφορικό τους λόγο, λαµ-
βάνοντας µέρος σε συζητήσεις, κάνοντας 
προφορικές παρουσιάσεις, κ.α.  Τέλος, θα 
δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να ανα-
πτύξουν επαρκές λεξιλόγιο, φωνολογικό 
έλεγχο και κοινωνιογλωσσολογική αντίλη-
ψη έτσι ώστε να µπορούν να εκφραστούν µε 
ένα ορισµένο βαθµό σαφήνειας, ευφράδειας 
και αυθορµητισµού.

Προαπαιτούµενο Μάθηµα:  
Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς

ΔΞΤ 140  Αρχές Χρηµατοοικονοµικής 
Λογιστικής 

Σε αυτό το εισαγωγικό µάθηµα της 
Λογιστικής θα εξεταστούν οι βασικές αρχές 
της χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής όπως 
και η συµβατική µέτρηση και η υποβολή 
εκθέσεων.  Πιο συγκεκριµένα τα θέµατα 
που καλύπτονται θα περιλάβουν: φύση της 
επιχείρησης και της λογιστικής, συµβάσεις 
και έννοιες λογιστικής,   καταγραφή και  
καταχώρηση στους λογαριασµούς Τ, καθώς 
επίσης και ολοκλήρωση του κύκλου λογι-
στικής.  Θα διδαχθούν επίσης τα χειρωνα-
κτικά συστήµατα λογιστικής, οι εσωτερικοί 
έλεγχοι, αξιολόγηση εµπορευµάτων, µετρη-
τών και  παρουσίαση και ανάλυση οικονοµι-
κών δηλώσεων.

ΕΧΝ 101  Οικονοµικά  Ι 

Το µάθηµα προσφέρει µια εισαγωγή στη 
Μικροοικονοµία.  Τα θέµατα που καλύπτο-
νται περιλαµβάνουν την συµπεριφορά νοι-
κοκυριών και την καταναλωτική επιλογή, 
τη συµπεριφορά επιχειρήσεων, τη δοµή και 
την διαµόρφωση τιµών στην αγορά,  αγορά 
και ευηµερία, τα δηµόσια αγαθά, την πλη-
ροφόρηση και τις αγορές εργασίας. 

ΕΧΝ 102  Οικονοµικά  ΙΙ

Το µάθηµα είναι µια εισαγωγή στη 
Μακροοικονοµία.  Τα θέµατα που θα εξετα-
στούν περιλαµβάνουν τις νοµισµατικές και 
τραπεζικές συνδιαλλαγές, τη νοµισµατική 
πολιτική, τον πληθωρισµό και την ανεργία, 
τη συνολική κατανάλωση και την επένδυ-
ση, τη νοµισµατική και φορολογική πολιτι-
κή, και τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. 

ΔΞΤ 260  Αρχές Μάρκετινγκ 

Το µάθηµα σκοπεύει στο να βοηθήσει το 
φοιτητή να κατανοήσει τις αρχές, τη φι-
λοσοφία και τις εφαρµογές που χαρακτη-
ρίζουν το Μάρκετινγκ, ενώ παράλληλα 
δίδεται έµφαση στις εφαρµογές του µάρκε-
τινγκ στον τουριστικό κλάδο.  Θέµατα που 
καλύπτονται στο µάθηµα είναι:  Ορισµός 
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και αρχές του µάρκετινγκ, χαρακτηριστικά 
του τουριστικού µάρκετινγκ, φιλοσοφία και 
διαδικασίες του µάρκετινγκ, ανάλυση της 
προσφοράς και της ζήτησης στην τουρι-
στική αγορά, διαδικασία λήψης απόφασης 
για αγορά προϊόντων, κατάστρωση σχε-
δίων µάρκετινγκ, ανάγκες καταναλωτών, 
ψυχολογία των καταναλωτών, τµηµατο-
ποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέ-
τηση, ανάλυση του ανταγωνισµού, έρευνα 
αγοράς (πρωτογενείς και δευτερογενείς 
πηγές, ερωτηµατολόγια, σύστηµα πληρο-
φοριών µάρκετινγκ), µίγµα µάρκετινγκ και 
τα 4 «Π» (Προϊόν, Τιµή, ∆ιανοµή και Μίγµα 
Επικοινωνίας).    

ΔΞΤ 220  Διοίκηση Ξενοδοχειακών 
Μονάδων

Σκοπός του µαθήµατος είναι η µελέτη των 
βασικών λειτουργιών του Ξενοδοχείου που 
επιτελούνται από  το Τµήµα Υποδοχής και 
το Τµήµα ∆ιαχείρισης Ορόφων (∆ωµατίων).  
Θέµατα που εξετάζονται είναι: η σχέση 
και επικοινωνία µεταξύ του Τµήµατος 
Υποδοχής και του Τµήµατος ∆ιαχείρισης 
Ορόφων (∆ωµατίων), διαδικασία εγγραφής 
και τακτοποίησης πελατών, νυκτερινός λο-
γιστικός έλεγχος, προγραµµατισµός καθα-
ρισµού και συντήρησης, και οι προκλήσεις 
που σχετίζονται µε τη διοίκηση του ανθρώ-
πινου δυναµικού των τµηµάτων.  

ΑΓΓ 240  Αγγλικά για Επιχειρησιακή 
Επικοινωνία 

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείω-
ση των φοιτητών µε τις διάφορες µορφές 
γραπτών και προφορικών δεξιοτήτων επι-
κοινωνίας.  Οι φοιτητές θα αναπτύξουν τις 
δεξιότητές τους στην επιχειρησιακή επικοι-
νωνία, που είναι απαραίτητες τόσο µέσα 
στον εργασιακό τους χώρο όσο και σε περι-
πτώσεις επικοινωνίας εκτός του εργασιακού 
τους χώρου.  Θα εξασκήσουν την ικανότητά 
τους σε δηµόσιες προφορικές παρουσιάσεις 
(οµιλία ή προφορική παρουσίαση σε µια 
οµάδα ανθρώπων µε έναν δοµηµένο, τρόπο 
που στόχο έχει να ενηµερώσει, να επηρεά-

σει ή να διασκεδάσει το ακροατήριο).  Οι 
φοιτητές θα αναπτύξουν επίσης τις δεξι-
ότητες επικοινωνίας τους στη συγγραφή 
σαφούς, συνοπτικής, πλήρους και σωστής 
επιχειρησιακής αλληλογραφίας.  Επιπλέον, 
θα αναπτύξουν τη δυνατότητα κατανόησης 
κειµένων και θα διδαχτούν τον τρόπο σύ-
νταξης διαφόρων κειµένων σχετικά µε την 
επιχειρησιακή επικοινωνία, όπως υποµνή-
µατα και επίσηµες εκθέσεις.  Το µάθηµα θα 
εξετάζει επίσης το πώς οι νέες τεχνολογίες 
αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι επι-
κοινωνούν στον κόσµο των επιχειρήσεων.

ΔΞΤ 242  Διοικητική Λογιστική

Το µάθηµα εξετάζει τις βασικές έννοιες της 
∆ιοικητικής Λογιστικής για την παροχή 
πληροφοριών στους διευθυντές ξενοδοχει-
ακών και τουριστικών µονάδων που θα βοη-
θήσουν στο στρατηγικό σχεδιασµό, έλεγχο 
δραστηριοτήτων, αξιολόγηση και λήψη 
αποφάσεων.  Θέµατα που εξετάζονται είναι: 
η κατάρτιση συνολικού προϋπολογισµού, 
η κατάρτιση ταµειακών προϋπολογισµών, 
στατικοί και ελαστικοί προϋπολογισµοί, 
υπολογισµός και ερµηνεία αποκλίσεων, 
προϋπολογισµός επενδύσεων, λήψη βρα-
χυπρόθεσµων αποφάσεων βάσει κόστους, 
σχέσεις κόστους – όγκου – κέρδους (CVP), 
µέθοδοι τµηµατικής αξιολόγησης και µέ-
τρησης αποδοτικότητας, και ειδικά θέµα-
τα κοστολόγησης (Κοστολόγηση µε βάση 
τις δραστηριότητες, κοστολόγηση βάσει 
στόχων και κοστολόγηση βάσει συνολικού 
όγκου έργου).

Προαπαιτούµενο Μάθηµα:  
∆ΞΤ 140 - Αρχές Χρηµατοοικονοµικής 
Λογιστικής

ΔΞΤ 350  Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναµικού

Το µάθηµα εξετάζει τις πρακτικές διοίκη-
σης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού 
στη µεταβαλλόµενη Ξενοδοχειακή και 
Τουριστική Βιοµηχανία από µια στρατη-
γική σκοπιά.  Αναλύονται τα εξής θέµατα: 
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ο ρόλος και η σηµασία της διοίκησης και 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού, µορφές, 
κίνητρα και ανάπτυξη παραγωγικότητας, 
ηγετικές και διαπροσωπικές ικανότητες, 
στρατηγικός προγραµµατισµός, δοµή και 
βασικές λειτουργίες του τµήµατος διεύ-
θυνσης ανθρώπινου δυναµικού, ανάλυση 
θέσεων εργασίας, στελέχωση τµηµάτων, 
αξιολόγηση στελεχών, εργασιακές σχέσεις, 
συστήµατα αµοιβών εργαζοµένων, καθώς 
και τρέχουσες και µελλοντικές προκλήσεις 
(π.χ., ανακύκλωση προσωπικού, εποχικότη-
τα, αυξανόµενο εργατικό και λειτουργικό 
κόστος).

ΔΞΤ 241  Διαχείριση και Έλεγχος 
Δαπανών

Το µάθηµα περιλαµβάνει µελέτη των αρ-
χών και τεχνικών διαχείρισης δαπανών και 
συστηµάτων ελέγχου στην Ξενοδοχειακή 
και Τουριστική Βιοµηχανία.  Αναλύονται τα 
εξής θέµατα:  τεχνικές κοστολόγησης και 
ανάλυσης αποθεµάτων σε όλα τα τµήµατα 
της µονάδας, αρχές λογιστικού και λειτουρ-
γικού ελέγχου, εκπόνηση προϋπολογισµών 
και τεχνοοικονοµικών µελετών, εκπόνηση 
ισολογισµού, ανάλυση σηµείου εξίσωσης 
συνολικών εσόδων και συνολικού κόστους, 
έλεγχος εργατικού κόστους και υπερωριών, 
ανάλυση αποκλίσεων, διαχείριση κεφαλαια-
κού προϋπολογισµού, αρχές κοστολόγησης 
υπηρεσιών, και έντυπα ελέγχου.  

Προαπαιτούµενο Μάθηµα:  
∆ΞΤ 140 - Αρχές Χρηµατοοικονοµικής 
Λογιστικής

ΔΞΤ 221  Διαχείριση Εισοδηµάτων 
Δωµατίων

Το µάθηµα εξετάζει τις βασικές αρχές και 
διαδικασίες της διαχείρισης εισοδηµάτων 
δωµατίων µιας ξενοδοχειακής µονάδας.  Θα 
δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να εφαρ-
µόσουν διαφορετικές τεχνικές διαχείρισης 
εισοδήµατος δωµατίων χρησιµοποιώντας 

εφαρµοσµένα παραδείγµατα και περιπτωσι-
ακές µελέτες.  Αναλύονται θέµατα όπως η 
οικονοµική θεωρία της τιµολογιακής πολιτι-
κής, παραγωγικότητα, διαχείριση πληρότη-
τας, εποχικότητα, µοντέλα υπερκρατήσεων 
και διαδικτυακά συστήµατα κρατήσεων. 

Προαπαιτούµενο Μάθηµα:  
∆ΞΤ 220 - ∆ιοίκηση 
Ξενοδοχειακών Μονάδων

ΔΞΤ 361  Συµπεριφορά του Καταναλωτή

Το µάθηµα αυτό σκοπεύει στο να βοηθήσει 
τον φοιτητή να κατανοήσει τις αρχές, τη 
φιλοσοφία και τις εφαρµογές που χαρακτη-
ρίζουν τη συµπεριφορά των καταναλωτών, 
ενώ παράλληλα δίδεται έµφαση στις σχε-
τικές εφαρµογές στον τουριστικό κλάδο.  
Αναλύονται τα εξής θέµατα:  Η διαδικασία 
λήψεως αποφάσεων αγοράς, η ψυχολογία 
της συµπεριφοράς των καταναλωτών, κί-
νητρα, υποκίνηση και αγοραστική συµπε-
ριφορά, προσωπικότητα, τρόπος ζωής και 
καταναλωτική συµπεριφορά, στάσεις και 
ανάλυση των στάσεων των καταναλωτών, 
ατοµικές προτιµήσεις, ατοµική ζήτηση και 
αγοραστική συµπεριφορά, το κοινωνικό 
και πολιτιστικό περιβάλλον της καταναλω-
τικής συµπεριφοράς, οµάδες συµµετοχής 
και οµάδες αναφοράς σε σχέση µε τη συ-
µπεριφορά του καταναλωτή, τµηµατοποί-
ηση καταναλωτικών αγορών και επιλογή 
και στόχευση σε τµήµατα καταναλωτών, 
τοποθέτηση προϊόντων σε καταναλωτικές 
αγορές, προσήλωση στη µάρκα, ανάµιξη µε 
το προϊόν, ικανοποίηση και προστασία των 
καταναλωτών, περιβάλλον µάρκετινγκ και 
συµπεριφορά των καταναλωτών.

Προαπαιτούµενο Μάθηµα:  
∆ΞΤ 260 - Αρχές Μάρκετινγκ

ΔΞΤ 343  Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση 
και Αποφάσεις

Το µάθηµα εξετάζει τις νέες εφαρµογές 
και σύγχρονες εξελίξεις στη χρηµατοοι-
κονοµική διαχείριση σχετικά µε τη λήψη 
αποφάσεων από τα διευθυντικά στελέ-
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χη της Ξενοδοχειακής και Τουριστικής 
Βιοµηχανίας.  Σκοπός είναι η εξοικείωση 
των φοιτητών µε τις πιο σύγχρονες πρα-
κτικές στη στατιστική ανάλυση δαπανών, 
αντιστάθµιση κινδύνου και απόδοσης, στην 
ανάλυση κερδοφορίας, στο κόστος κεφα-
λαίου και την πολιτική δανειοδότησης.  

Προαπαιτούµενο Μάθηµα:  
∆ΞΤ - 242 ∆ιοικητική Λογιστική 

ΔΞΤ 370  Ηλεκτρονικό Εµπόριο στην 
Τουριστική Βιοµηχανία

Το µάθηµα εξετάζει τον ρόλο και την εφαρ-
µογή του Ηλεκτρονικού Εµπορίου στην 
Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιοµηχανία.  
Τα κύρια θέµατα περιλαµβάνουν τις αρχές 
και τους στρατηγικούς στόχους και σκοπούς 
του ηλεκτρονικού εµπορίου, αρχές ε-µάρκε-
τινγκ, την έκταση τέτοιων εφαρµογών στη 
βιοµηχανία καθώς και τεχνολογικά θέµα-
τα σχετικά µε το διαδίκτυο, το Παγκόσµιο 
Πλέγµα Πληροφοριών και την ανάπτυξη 
ιστοσελίδων. 

ΔΞΤ 351  Οργανωσιακή Συµπεριφορά

Το µάθηµα σκοπεύει στο να βοηθήσει τον 
φοιτητή να κατανοήσει τις αρχές και τη 
φιλοσοφία της Οργανωσιακής Θεωρίας 
και Συµπεριφοράς, ενώ παράλληλα δίδε-
ται έµφαση σε σχετικές εφαρµογές στη 
Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιοµηχανία.  
Η Οργανωσιακή Συµπεριφορά ως επιστη-
µονικό πεδίο αφορά τη µελέτη των ατοµι-
κών και οµαδικών συµπεριφορών στο χώρο 
των οργανώσεων.  Αναλύονται τα εξής θέ-
µατα: Οργανωσιακή θεωρία:  Εισαγωγή και 
βασικές έννοιες στην υποκίνηση εργαζοµέ-
νων, ηγεσία στο χώρο εργασίας, οµάδες και 
δυναµική οµάδων, οργανωσιακή δοµή και 
κουλτούρα, µεταβίβαση εξουσίας, διαχείρι-
ση αλλαγών και κρίσεων, και επιχειρησια-
κές επικοινωνίες. 

Προαπαιτούµενο Μάθηµα:  
∆ΞΤ 350 - ∆ιοίκηση Ανθρωπίνου ∆υναµικού

ΔΞΤ 322  Διαχείριση Οµαδικών 
Λειτουργιών Τουρισµού

Το µάθηµα σκοπεύει στο να βοηθήσει τον 
φοιτητή να κατανοήσει τις αρχές οργά-
νωσης και παροχής υπηρεσιών µαζικού ή 
οµαδικού τουρισµού.  Αναλύονται διάφο-
ρες εναλλακτικές µορφές τουρισµού, όπως,  
επαγγελµατικός, συνεδριακός, τουρισµός 
κινήτρων, εκθεσιακός, αθλητικός και θεµα-
τικός, καθώς επίσης και θέµατα συναφή µε 
την οργάνωση, διεκπεραίωση και προώθη-
ση τέτοιων ταξιδιωτικών ενεργειών.   

Προαπαιτούµενο Μάθηµα:  
∆ΞΤ 220 - ∆ιοίκηση Ξενοδοχειακών 
Μονάδων

ΔΞΤ 381  Ερευνητικές Μέθοδοι

Το µάθηµα στοχεύει στο να εξοικειώσει 
τους φοιτητές µε τα βασικά στοιχεία και τις 
βασικές έννοιες τις ερευνητικής µεθοδολο-
γίας µε σκοπό την εκπόνηση ερευνητικής 
µελέτης.  Βασικά θέµατα που εξετάζονται 
είναι: τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας, 
επιλογή θέµατος και σχεδιασµός έρευνας, 
σχεδιασµός ερωτηµατολογίων, µέθοδοι 
δειγµατοληψίας, µέθοδοι συλλογής και 
ανάλυσης δεδοµένων, ποσοτικές και ποιο-
τικές ερευνητικές µέθοδοι, στατιστική ανά-
λυση δεδοµένων, ερµηνεία αποτελεσµάτων, 
εγκυρότητα και αξιοπιστία των µετρήσεων 
και συγγραφή ερευνητικής µελέτης.   

Προαπαιτούµενο Μάθηµα:  
∆ΞΤ 180 - Στατιστική Ανάλυση

ΔΞΤ 202  Εταιρική Νοµοθεσία

Το µάθηµα στοχεύει στο να εξοικειώσει 
τους φοιτητές µε τα βασικά στοιχεία και 
τις βασικές έννοιες τις εταιρικής νοµο-
θεσίας σχετικά µε την Ξενοδοχειακή και 
Τουριστική Βιοµηχανία.  Εξετάζονται θέ-
µατα όπως νοµικές συµβάσεις, εργασιακές 
σχέσεις,  οργάνωση και λειτουργία των νο-
µικών προσώπων, αθέµιτος ανταγωνισµός, 
αρχές διαπραγµάτευσης συµβολαίων, δικαι-
όχρηση (franchise), συµβόλαια διοίκησης 
(Management Contract), χρονοµεριστική 
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µίσθωση (time sharing), και θέµατα προ-
στασίας προσωπικών δεδοµένων και ασφά-
λειας.        

ΔΞΤ 462  Στρατηγικό Μάρκετινγκ 
στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική 
Βιοµηχανία

Το µάθηµα σκοπεύει στο να βοηθήσει τον 
φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές 
και τη φιλοσοφία που χαρακτηρίζουν το 
Στρατηγικό Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ και 
τη διαδικασία κατάστρωσης ολοκληρωµέ-
νων σχεδίων µάρκετινγκ.  Αναλύονται τα 
εξής θέµατα:  Η έννοια του ξενοδοχειακού 
µάρκετινγκ, η διαδικασία του ξενοδοχεια-
κού µάρκετινγκ και η λήψη αποφάσεων, η 
έννοια του σχεδιασµού και η χρησιµότητα 
του ξενοδοχειακού µάρκετινγκ, προβλήµατα 
και δυσκολίες των σχεδίων ξενοδοχειακού 
µάρκετινγκ, είδη σχεδίων ξενοδοχειακού 
µάρκετινγκ, η διαδικασία κατάστρωσης 
σχεδίων µάρκετινγκ, στρατηγική ανάλυση 
και στόχοι ξενοδοχειακού µάρκετινγκ, ει-
δικές και εναλλακτικές στρατηγικές µάρκε-
τινγκ, αξιολόγηση και επιλογή στρατηγικής, 
τµηµατοποίηση της αγοράς, τακτικό µίγµα 
ξενοδοχειακού µάρκετινγκ, ανάπτυξη απο-
φάσεων µάρκετινγκ και κριτήρια αξιολόγη-
σης σχεδίων µάρκετινγκ

Προαπαιτούµενο Μάθηµα:  
∆ΞΤ 260 - Αρχές Μάρκετινγκ

ΔΞΤ 323  Μηχανολογία Εγκαταστάσεων 
και Περιβάλλον

Το µάθηµα εξετάζει θέµατα µηχανολο-
γικά και θέµατα συντήρησης υποδοµών 
και µηχανηµάτων στην Ξενοδοχειακή και 
Τουριστική Βιοµηχανία.  Θέµατα που εξετά-
ζονται περιλαµβάνουν περιβαλλοντικά ζη-
τήµατα, εκσυγχρονισµό, αναδιαµόρφωση, 
αναπαλαίωση και ανάπλαση χώρων, συστή-
µατα και τεχνολογίες κατασκευών, κατα-
σκευαστικά υλικά και διαχείριση πόρων.       

 ΔΞΤ 482  Διπλωµατική Μελέτη Ι

Στο µάθηµα αυτό ο φοιτητής καλείται να 
εκπονήσει διπλωµατική µελέτη υπό την 
επίβλεψη καθηγητών του Τµήµατος.  Το 
αντικείµενο της µελέτης πρέπει να είναι 
συναφές µε την κύρια ειδικότητα του φοι-
τητή.  Ο φοιτητής καλείται να προσδιο-
ρίσει το θέµα που επιθυµεί να εξετάσει και 
να προετοιµάσει µια λεπτοµερή ερευνητική 
πρόταση.   

Προαπαιτούµενο Μάθηµα:  
∆ΞΤ 381 - Ερευνητικές Μέθοδοι

ΔΞΤ 453  Ηγετικές Ικανότητες στη 
Βιοµηχανία Φιλοξενίας

Το µάθηµα ασχολείται µε τη θεωρία, στυλ 
και ανάπτυξη ηγεσίας (ηγετικών ικανοτή-
των) στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική 
βιοµηχανία.  Εξετάζονται θέµατα όπως κί-
νητρα, θεωρίες και τεχνικές παρώθησης, 
σχέση µεταξύ διοικητικών και ηγετικών 
ικανοτήτων, διαχείριση αλλαγών και κρίσε-
ων, χαρακτήρας και παρακίνηση, δυναµική 
οµάδων, επίλυση διαφορών, επιχειρηµατι-
κή ηθική, επαγγελµατική δεοντολογία και 
ιδιότητες συναισθηµατικής νοηµοσύνης 
(emotional intelligence).

ΔΞΤ 454  Επαγγελµατική Ανάπτυξη και 
Σταδιοδροµία

Το µάθηµα σκοπεύει στο να βοηθήσει τον 
φοιτητή να κατανοήσει ρεαλιστικά τις 
απαιτήσεις και προοπτικές µιας µακροπρό-
θεσµης σταδιοδροµίας στην Ξενοδοχειακή 
και Τουριστική Βιοµηχανία.  Θέµατα που 
εξετάζονται περιλαµβάνουν µια επισκόπη-
ση των διοικητικών θέσεων εργασίας και τις 
δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται 
για κάθε µια, τους παράγοντες που επηρε-
άζουν την επαγγελµατική αποκατάσταση 
και σταδιοδροµία καθώς και µελλοντικές 
προκλήσεις που πιθανό να επηρεάσουν δυ-
σοίωνα τον τοµέα.   
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ΔΞΤ 483  Διπλωµατική Μελέτη ΙΙ

Στο µάθηµα αυτό, που αποτελεί συνέχεια 
του µαθήµατος ∆ιπλωµατική Μελέτη Ι, ο 
φοιτητής καλείται να ολοκληρώσει τη δι-
πλωµατική µελέτη.  Ο φοιτητής καλείται 
να συλλέξει και να αναλύσει τα στοιχεία, να 
συµπληρώσει τη συγγραφή της έρευνάς του 
και να παρουσιάσει τα αποτελέσµατά της σε 
ακροατήριο αποτελούµενο από ακαδηµαϊκό 
προσωπικό και φοιτητές. 

Προαπαιτούµενο Μάθηµα: 
∆ΞΤ 482 - ∆ιπλωµατική Μελέτη Ι

ΔΞΤ 426  Εταιρική Στρατηγική

Το µάθηµα εξετάζει τις ικανότητες και ιδι-
ότητες που απαιτούνται για την ανάπτυ-
ξη και εφαρµογή εταιρικής στρατηγικής 
για την επίτευξη συγκεκριµένου στόχου.  
Αναλύονται θέµατα όπως οι εταιρικοί πό-
ροι, η στρατηγική σηµασία της παραγωγι-
κότητας, εταιρική αναδόµηση, καινοτοµία 
και εταιρική διακυβέρνηση.

ΔΞΤ 471  Πληροφορικά Συστήµατα 
στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική 
Βιοµηχανία

Το µάθηµα εξετάζει τους τύπους και τις 
λειτουργίες των διαφορετικών συστη-
µάτων που χρησιµοποιούνται σήµερα σε 
Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Μονάδες.  
Έµφαση δίνεται στα συστήµατα διαχείρισης 
περιουσίας, πληροφόρησης της διοίκησης, 
κρατήσεων, επικοινωνιών, εξοικονόµησης 
ενέργειας, ασφάλειας και παρακολούθη-
σης, επισιτιστικού ελέγχου, και διαχείρισης 
βάσης δεδοµένων.  Θα εξεταστούν οι σύγ-
χρονες τάσεις της τεχνολογίας σε θέµατα 
όπως η ασφάλεια δεδοµένων, βιοµετρικές 
και ασύρµατες τεχνολογίες, και η χρήση του 
διαδικτύου.   

ΔΞΤ 324  Ποιότητα Υπηρεσιών και 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Το µάθηµα σκοπεύει στο να βοηθήσει τον 
φοιτητή να κατανοήσει τις αρχές και τη 
φιλοσοφία της Ποιότητας Υπηρεσιών και 

της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, ενώ πα-
ράλληλα έµφαση δίδεται σε σχετικές εφαρ-
µογές στον τουριστικό κλάδο.  Στο πλαίσιο 
αυτό θα αναλυθούν θέµατα, όπως ορισµός 
και αρχές της ποιότητας, χαρακτηριστικά 
της ποιότητας υπηρεσιών στις τουριστικές 
επιχειρήσεις, θεωρίες και µοντέλα διασφά-
λισης ποιότητας, κόστος ποιότητας και 
ανάπτυξης συστηµάτων, συστήµατα ποιό-
τητας υπηρεσιών, Gap Models (SERVQUAL, 
SERVPERF), σχεδιασµός για την εφαρµογή 
προγραµµάτων ποιότητας, αρχές διαρκούς 
βελτίωσης ποιότητας και ΚΑΙΖΕΝ, στάδια 
για την ανάπτυξη και εφαρµογή ενός συ-
στήµατος ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, και 
ποιότητα εξυπηρέτησης στον ξενοδοχειακό 
και τουριστικό κλάδο. 

ΔΞΤ 427  Σχεδιασµός και Δηµιουργία 
Ξενοδοχειακών Μονάδων

Το µάθηµα εξετάζει τον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασµό και κατασκευή, ανάπλαση, 
αναπαλαίωση, αναδιαµόρφωση και επέ-
κταση Ξενοδοχειακών, Τουριστικών και 
Επισιτιστικών Μονάδων από άποψη αι-
σθητικής αρµονίας και λειτουργικής απο-
δοτικότητας και αποτελεσµατικότητας.  
Αναλύονται θέµατα όπως οι περιβαλλο-
ντικές παράµετροι µιας υποτιθέµενης ανά-
πτυξης, νοµικά ζητήµατα πολεοδοµίας, 
κατασκευαστικές δαπάνες, εκπόνηση και 
κατοχύρωση προσφορών, επίβλεψη έργων, 
γενική διαχείριση και συντήρηση υποδο-
µών και τα νέα κατασκευαστικά υλικά, και 
οι νέες τεχνολογίες.         

ΔΞΤ 428  Διαχείριση Κινδύνων και 
Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή Βιοµηχανία

Το µάθηµα εξετάζει τις σύγχρονες ανησυχίες 
στα θέµατα ασφάλειας στην Ξενοδοχειακή 
και Τουριστική Βιοµηχανία.  Στο πλαίσιο 
αυτό θα αναλυθούν θέµατα, όπως η οργά-
νωση του τµήµατος ασφάλειας, η εκπόνηση 
σχεδίων για διαχείριση κινδύνων και για 
δράση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 
τα συστήµατα ασφαλείας και πυρόσβεσης, 
η διαχείριση των µέσων µαζικής επικοινω-
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νίας σε περιόδους κρίσεων, το οικονοµικό 
έγκληµα και η πρόληψη απώλειας υλικών 
οικονοµικών αγαθών. 

ΔΞΤ 331  Διαχείριση Τουριστικών 
Προορισµών

Το µάθηµα εξετάζει τις αρχές διοίκησης 
και οργάνωσης τουριστικών προορισµών.  
Σκοπός είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε 
το φαινόµενο ‘τουριστικός προορισµός’, τις 
κυριότερες λειτουργίες και τους παράγο-
ντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικό-
τητά του.  Στο πλαίσιο αυτό θα αναλυθούν 
θέµατα, όπως το φαινόµενο του τουρισµού 
(ζήτηση και προσφορά, αγορά τουρισµού, 
διαδικασίες ανάπτυξης και υποστήριξης 
ενός τουριστικού προορισµού, πολιτική), 
στόχοι και αρχές διαχείρισης προορισµών 
(επιχειρησιακά πρότυπα και συστήµατα δι-
αχείρισης), µάρκετινγκ, προγραµµατισµός 
και χρηµατοδότηση τουριστικών προορι-
σµών.        

ΔΞΤ 332  Πολιτική και Προγραµµατισµός 
Τουρισµού

Το µάθηµα εξετάζει τον σχεδιασµό και την 
ανάπτυξη τουριστικών προορισµών σε µια 
γεωγραφική περιοχή.  Συγκεκριµένα, το 
µάθηµα εξετάζει τα σύγχρονα πρότυπα 
προγραµµατισµού, τη σχέση µεταξύ τουρι-
στών, τις διεθνείς τουριστικές εξελίξεις και 
την ανάπτυξη τουριστικών αξιοθεάτων και 
συναφών υπηρεσιών.  Εξετάζονται πτυχές 
στρατηγικού προγραµµατισµού, όπως ο 
σκοπός και οι στόχοι µιας τουριστικής ανά-
πτυξης, ο προσδιορισµός των φυσικών, πο-
λιτιστικών, κοινωνικών και ψυχαγωγικών 
πόρων ενός προορισµού και οι διαδικασίες 
έλεγχου της ανάπτυξης.      

ΔΞΤ 434  Αειφορική Τουριστική 
Ανάπτυξη

Το µάθηµα σκοπεύει στο να βοηθήσει τον 
φοιτητή να κατανοήσει τις αρχές και τη 

φιλοσοφία της αειφορικής ανάπτυξης, ενώ 
παράλληλα δίδεται  έµφαση σε σχετικές 
εφαρµογές τουριστικής πολιτικής.  Στο 
πλαίσιο αυτό θα αναλυθούν θέµατα, όπως 
ορισµοί και αρχές της αειφορίας και της 
αειφορικής ανάπτυξης στον τουρισµό, σχέ-
ση µεταξύ αειφορίας, ανάπτυξης, και του-
ρισµού, θεωρίες και µοντέλα αειφορικής 
τουριστικής ανάπτυξης, κόστος αειφορικής 
ανάπτυξης, µειονεκτήµατα και πλεονεκτή-
µατα εναλλακτικών επιλογών, αρχές υπολο-
γισµού αειφορικής ικανότητας τουριστικών 
προορισµών, εµπλεκόµενοι στην αειφορική 
τουριστική ανάπτυξη, επιδιώξεις και πρακτι-
κές, σχέση µεταξύ τουριστικού σχεδιασµού 
και πολιτικής µε τις αρχές της αειφορίας και 
της αειφορικής ανάπτυξης, και αξιοποίη-
ση εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην 
αειφορική ανάπτυξη, µε έµφαση στον αγρο-
τουρισµό και τον οικοτουρισµό.

ΔΞΤ 435  Τρόποι Επικοινωνίας και 
Προώθηση Μάρκετινγκ

Το µάθηµα αυτό έχει ως σκοπό να διδάξει 
στους φοιτητές τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά της προβολής και επικοινωνίας µάρκε-
τινγκ, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαφήµιση 
και στον τουριστικό κλάδο, καθώς και την 
ανάλογη µεθοδολογία για το σχεδιασµό, 
την επεξεργασία και την υλοποίηση µιας εκ-
στρατείας προβολής.  Τα κύρια θέµατα που 
εξετάζονται περιλαµβάνουν τα εξής:  Μίγµα 
προώθησης µάρκετινγκ,  επικοινωνία µάρ-
κετινγκ και προβολή, λειτουργία και σχεδι-
ασµός διαφηµιστικής εκστρατείας, επιλογή 
µέσων µαζικής επικοινωνίας, έντυπη δια-
φήµιση και κειµενογράφηση, υπαίθρια δια-
φήµιση και άµεση ταχυδροµική διαφήµιση, 
δηµόσιες σχέσεις και δηµοσιότητα, και προ-
βολή και επικοινωνία µάρκετινγκ µέσω του 
διαδικτύου.  

Προαπαιτούµενο Μάθηµα:  
∆ΞΤ 260 - Αρχές Μάρκετινγκ
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ΔΞΤ 409  Ειδικά Θέµατα στην 
Ξενοδοχειακή και Τουριστική 
Βιοµηχανία

Σειρά µαθηµάτων που σκοπό έχουν να 
εξετάσουν σύγχρονα θέµατα που ενδια-
φέρουν την Ξενοδοχειακή και Τουριστική 
Βιοµηχανία.  Το Συµβούλιο του Τµήµατος 
θα επιλέγει το προσφερόµενο µάθηµα κάθε 
εξαµήνου από ένα ευρύ φάσµα ξενοδοχεια-
κών και τουριστικών θεµάτων σε συνεννόη-
ση µε άλλους φορείς της βιοµηχανίας.     

ΔΞΤ 392  Διοικητική Εκπαίδευση 
στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική 
Βιοµηχανία

∆ιοικητική εκπαίδευση στην Ξενοδοχειακή 
και Τουριστική Βιοµηχανία (400 ώρες) σε 
τµήµα ή µονάδα συναφή µε την ειδικότητα 
του φοιτητή.  Σκοπός της εκπαίδευσης είναι 
(α) η ενίσχυση των διοικητικών και ηγετι-
κών ικανοτήτων των φοιτητών, και (β) η δι-
ευκόλυνση της οµαλής µετάβασής τους από 
το ακαδηµαϊκό στο εργασιακό περιβάλλον 
µετά την αποπεράτωση των σπουδών τους.  
Η εκπαίδευση µπορεί να γίνει  µόνο το κα-
λοκαίρι µεταξύ του τρίτου και τέταρτου 
έτους σπουδών.  Με σχετική έγκριση του 
Τµήµατος, οι φοιτητές έχουν τη επιλογή να 
τύχουν της διοικητικής τους εκπαίδευσης 
σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΞΤ 312  Διαχείριση Μονάδων Μπαρ και 
Ποτών 

Το µάθηµα εξετάζει τις θεµελιώδεις αρχές δι-
αχείρισης µονάδων µπαρ και ποτών.  ∆ίνεται 
έµφαση στα κοινωνικά ζητήµατα που σχετί-
ζονται µε την κατανάλωση αλκοολούχων 
ποτών, στο σχεδιασµό και την προώθηση 
µονάδων µπαρ και ποτών, στον έλεγχο δα-
πανών, στη µιγµολογία ποτών καθώς επί-
σης σε θέµατα συναφή µε την ανάπτυξη και 
διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού του 
τµήµατος.  Σηµαντικό µέρος του µαθήµατος 
εξετάζει τις διαφορετικές κατηγορίες αλκο-
ολούχων ποτών και οίνων.     

ΔΞΤ 352  Ανάπτυξη Στελεχών στην 
Ξενοδοχειακή και Τουριστική 
Βιοµηχανία

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξέταση του 
στρατηγικού ρόλου της κατάρτισης και ανά-
πτυξης των στελεχών της Ξενοδοχειακής 
και Τουριστικής Βιοµηχανίας.  Θέµατα που 
εξετάζονται περιλαµβάνουν: αξιολόγηση 
αναγκών, σχεδιασµός µαθησιακού περιβάλ-
λοντος, θεωρίες µάθησης, ηλεκτρονική δι-
δασκαλία και η χρήση της τεχνολογίας, και 
αξιολόγηση αποτελεσµάτων.   

 ΔΞΤ 325  Επιχειρηµατικότητα

Το µάθηµα αυτό ασχολείται µε τις αρχές 
και πρακτικές της επιχειρηµατικότητας στα 
πλαίσια της Ξενοδοχειακής και Τουριστικής 
Βιοµηχανίας.  Οι φοιτητές θα συµµετέχου-
που ωθούν τους πολίτες στον τουρισµό, τις 
κοινωνικές και πολιτισµικές επιπτώσεις του 
τουρισµού για τον ντόπιο πληθυσµό, και 
τις µεθόδους κοινωνικής αξιολόγησης του 
αντίκτυπου (SIA) του τουρισµού.

ΔΞΤ 190  Πρακτική Διοικητική 
Εξάσκηση στην Ξενοδοχειακή και 
Τουριστική Βιοµηχανία Ι

Πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στην 
Ξενοδοχειακή και Τουριστική βιοµηχανία.  
Πρωταρχικός στόχος η εφαρµογή της δι-
δασκόµενης θεωρίας στην πράξη.  Η πρώτη 
πρακτική εξάσκηση περιλαµβάνει 400 ώρες 
εργασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού. 

ΔΞΤ 291  Πρακτική Διοικητική 
Εξάσκηση στην Ξενοδοχειακή και 
Τουριστική Βιοµηχανία ΙΙ

Πρακτική εξάσκηση φοιτητών στην 
Ξενοδοχειακή και Τουριστική βιοµηχανία.  
Πρωταρχικός στόχος η εφαρµογή της διδα-
σκόµενης θεωρίας στην πράξη.  Η δεύτερη 
πρακτική εξάσκηση περιλαµβάνει 400 ώρες 
εργασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
µεταξύ του δεύτερου και τρίτου έτους σπου-
δών. 

ενεργά τόσο στη συζήτηση πάνω στις θεω-
ρητικές πτυχές της επιχειρησιακής ανάπτυ-
ξης όσο και στην πρακτική εφαρµογή της 
και θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν 
και να ενισχύσουν τη δική τους επιχειρηµα-
τικότητα.  

ΔΞΤ 333  Τουρισµός Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς

Το µάθηµα σκοπεύει στο να βοηθήσει τον 
φοιτητή να κατανοήσει τις αρχές και τη 
φιλοσοφία του Τουρισµού Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς.  Ο Τουρισµός Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς εντάσσεται στο γενικότερο 
γνωστικό πεδίο των εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού, και τα τελευταία είκοσι χρόνια 
αποτελεί έναν από τους δυναµικότερα ανα-
πτυσσόµενους κλάδους της τουριστικής 
βιοµηχανίας.  Θέµατα που εξετάζονται πε-
ριλαµβάνουν:  ορισµοί και χαρακτηριστικά 
του πολιτιστικού τουρισµού και του τουρι-
σµού πολιτιστικής κληρονοµιάς, χαρακτηρι-
στικά της ζήτησης πολιτιστικού τουρισµού, 
θεωρίες προσδοκιών και επιδιώξεων των 
επισκεπτών πολιτιστικών χώρων, ανάπτυ-
ξη πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων 
και δηµιουργία ολοκληρωµένων πακέτων 
τουρισµού πολιτιστικής κληρονοµιάς, δι-
αχείριση πολιτιστικών πόρων, µνηµείων, 
εκδηλώσεων και αξιοθεάτων στον τουρι-
στικό κλάδο, έννοιες µεταµοντερνισµού και 
αυθεντικότητας εµπειριών σε σχέση µε τον 
πολιτιστικό τουρισµό, προώθηση, προβολή 
και µάρκετινγκ πακέτων πολιτιστικού του-
ρισµού, και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών στον του-
ρισµό πολιτιστικής κληρονοµιάς.

ΔΞΤ 436  Κοινωνιολογία του Τουρισµού

Το µάθηµα εξετάζει τις κοινωνικές πλευ-
ρές του τουρισµού.  Θέµατα προς εξέταση 
περιλαµβάνουν την οικονοµική προσφορά 
του τουρισµού, την ανάπτυξη και εξάπλω-
ση του φαινοµένου “τουρισµός”,  τα κίνητρα 
που ωθούν τους πολίτες στον τουρισµό, τις 
κοινωνικές και πολιτισµικές επιπτώσεις του 
τουρισµού για τον ντόπιο πληθυσµό, και 
τις µεθόδους κοινωνικής αξιολόγησης του 
αντίκτυπου (SIA) του τουρισµού.
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Προαπαιτούµενο Μάθηµα:  
∆ΞΤ 190 - Πρακτική ∆ιοικητική 
Εξάσκηση στην Ξενοδοχειακή 
και Τουριστική Βιοµηχανία Ι

ΔΞΤ 412  Διοίκηση Ειδικών Γεγονότων 
και Λειτουργιών στην Ξενοδοχειακή 
Βιοµηχανία

Το µάθηµα επιτρέπει στους φοιτητές να 
εφαρµόσουν άµεσα θεωρητικές έννοιες 
και πρακτικές στο σχεδιασµό, προγραµ-
µατισµό, συντονισµό και εκτέλεση εξειδι-
κευµένων γεγονότων και λειτουργιών της 
Ξενοδοχειακής Βιοµηχανίας. Αναλύονται 
θέµατα όπως η διοίκηση του ανθρώπινου 
δυναµικού, επιλογές παραγωγής και σερ-
βιρίσµατος φαγητών και ποτών, ζητήµατα 
ασφάλειας και υγιεινής, έλεγχος κόστους 
και ποιότητας, εξωτερικοί προµηθευτές, ο 
ρόλος της οµαδικότητας και επικοινωνίας, 
νοµικά ζητήµατα, µάρκετινγκ και προώθη-
ση υπηρεσιών και η αξιολόγηση των παρε-
χοµένων υπηρεσιών µετά την ολοκλήρωσή 
τους.   

ΕΧΝ 311  Πρόβλεψη Επιχειρήσεων

Το µάθηµα εισάγει τους φοιτητές σε ποικίλες 
τεχνικές πρόβλεψης που χρησιµοποιούνται 
στον χώρο των επιχειρήσεων.  Το µάθηµα 
µελετά τη θεωρητική βάση των τεχνικών 
αλλά η έµφαση που δίνεται είναι στην εφαρ-
µογή αυτών των τεχνικών στην πρόβλεψη 
διαφόρων οικονοµικών και χρηµατοοικονο-
µικών  µεταβλητών χρησιµοποιώντας πραγ-
µατικά οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά 
δεδοµένα.  Τα θέµατα που καλύπτονται πε-
ριλαµβάνουν: εκτιµήσεις δεδοµένων, επι-
λογή µοντέλων, κινητούς µέσους όρους 
και την εκθετική εξοµάλυνση, την ανάλυση 
παλινδρόµησης, αποδόµηση χρονοσειρών, 
µοντέλα Box- Jenkins (ARIMA), τους βέλ-
τιστους συνδυασµούς πρόβλεψης και την 
εφαρµογή πρόβλεψης. 

ΕΣΔ 210  Επικοινωνιακή Πολιτική:
Ο ρόλος του κράτους και της αγοράς
Το συγκεκριµένο µάθηµα βοηθά τους φοιτη-
τές να κατανοήσουν κάποια χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα της επικοινωνιακής πολιτικής, 
το ρόλο του κράτους και των αγορών στον 
τοµέα της επικοινωνίας.  Αναφέρεται στις 
γενικές αρχές που καθοδηγούν τις αποφά-
σεις της Πολιτείας σχετικά µε τη λειτουργία 
των συστηµάτων επικοινωνίας και ιδιαίτερα 
στα ζητήµατα της σύγκλισης, της ιδιοκτησί-
ας, όπως επίσης και της σχέσης των Μέσων 
µε το κοινό, καθώς και σε θέµατα που αφο-
ρούν τη σχέση των Μέσων µε το κράτος και 
την αγορά.  Επιπλέον θα συζητηθούν οι αλ-
λαγές στη λειτουργία των µέσων ενηµέρω-
σης και τις τηλεπικοινωνίες σε παγκόσµια 
κλίµακα (κατά τη διάρκεια των δύο τελευ-
ταίων δεκαετιών), σε σχέση µε τις πολιτικές 
που υιοθετούνται από τις κυβερνήσεις όσον 
αφορά τα ζητήµατα αυτά.

ΕΣΔ 134  Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του 
Διαδικτύου

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείω-
ση των φοιτητών µε το διαδίκτυο και τις 
πιο δηµοφιλείς εφαρµογές του. Μελετάται 
η ιστορία του διαδικτύου και η θέση του 
στον τοµέα της επικοινωνίας µαζί µε την 
προσπάθεια ελέγχου της χρήσης και της 
ραγδαίας ανάπτυξής του που ανέδειξαν 
κάποια απρόβλεπτα ζητήµατα (διακρίσεις, 
παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιο-
κτησίας, έγκληµα, ψηφιακό χάσµα κ.λπ.).  Η 
χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου επικοι-
νωνίας µελετάται λεπτοµερώς (συζητήσεις, 
συνεργασία αποµακρυσµένων µεταξύ τους 
χρηστών, τηλεδιασκέψεις, διαδικτυακή τη-
λεφωνία κ.λπ.) παράλληλα µε τις βασικές 
υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες (µεταφορά 
αρχείων, πρόσβαση σε αποµακρυσµένους 
υπολογιστές κ.λπ.).  Το µάθηµα καλύπτει 
και τεχνικά θέµατα σχετικά µε τα δίκτυα 
υπολογιστών και την πρόσβαση στο διαδί-
κτυο. 
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Τµήµα Εµπορίου, Χρηµατοοικονοµικών και Ναυτιλίας

Εισαγωγή 

Στην αρχή του εικοστού πρώτου αιώνα, 
κάθε οικονοµικό σύστηµα είναι αντιµέτωπο 
µε δύο προκλήσεις και, συγχρόνως, ευκαι-
ρίες: κατ’ αρχάς, ανεξάρτητα από το πόσο 
αποµονωµένη είναι µια οικονοµία από την 
παγκόσµια αγορά, επηρεάζεται από τις δυ-
νάµεις της παγκοσµιοποίησης και, δεύτερο, 
ο Χρηµατοοικονοµικός τοµέας είναι ένας 
βασικός οικονοµικός τοµέας, τόσο σε εγ-
χώριο όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο.  Το 
Τµήµα Εµπορίου, Χρηµατοοικονοµικών 
και Ναυτιλίας προσφέρει ένα πρόγραµµα 
σπουδών που προετοιµάζει τους φοιτητές 
να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά αυτές 
τις προκλήσεις και ευκαιρίες.  Το πρόγραµ-
µα σπουδών του Τµήµατος εστιάζεται σε 
τρείς τοµείς που αποτελούν το επίκεντρο 
της σύγχρονης οικονοµικής ανάπτυξης 
και παράλληλα είναι οι βασικοί πυλώνες 
για την οικονοµική ευρωστία οποιουδήπο-
τε έθνους, και ιδιαίτερα της Κύπρου.  Το 
πρόγραµµα επιδιώκει επίσης να προσφέρει 
στους φοιτητές του µια σε βάθος κατανόη-
ση για το πώς λειτουργούν αυτοί οι τοµείς 
µέσα σε ένα σύγχρονο οικονοµικό σύστηµα 
και ταυτόχρονα να τους δώσει τα απαραίτη-
τα εργαλεία για µια επιτυχή σταδιοδροµία 
στο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων 
και της βιοµηχανίας. 

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, 
το πρόγραµµα σπουδών ακολουθεί ένα 
βασικό πυρήνα που εξοπλίζει τους φοιτη-
τές µε ισχυρές βάσεις στην ποσοτική και 
αναλυτική κριτική σκέψη.  Στο τρίτο και 

τέταρτο έτος, οι φοιτητές επιλέγουν µια 
από τις δύο προσφερόµενες κατευθύν-
σεις: Χρηµατοοικονοµικών ή Ναυτιλιακών 
σπουδών.  Η επιλογή της κατεύθυνσης δίνει 
στους φοιτητές την ευκαιρία να εστιάσουν 
το ενδιαφέρον και τις σπουδές τους και να 
θέσουν µια γερή βάση για µια µελλοντική 
σταδιοδροµία ως ηγετικά στελέχη στον ιδι-
ωτικό ή δηµόσιο τοµέα ή ως αυτοαπασχο-
λούµενοι επιχειρηµατίες. 

Προκειµένου να δοθεί στους φοιτητές µια 
καλή και σφαιρική εκπαίδευση που να τους 
προετοιµάζει για την αγορά εργασίας, το 
Τµήµα στοχεύει επίσης να δηµιουργήσει 
στενούς δεσµούς µε διάφορες επιχειρήσεις, 
βιοµηχανίες καθώς και µε κυβερνητικούς 
φορείς, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε 
περιφερειακό.  Αυτοί οι δεσµοί θα παρέχουν 
πληροφορίες στο Τµήµα όσον αφορά την 
ποιότητα των πτυχιούχων του.  Θα προσφέ-
ρουν επίσης ευκαιρίες στους φοιτητές να 
ολοκληρώσουν τη διπλωµατική µελέτη τους 
(κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαµήνου 
των σπουδών τους) σε ένα πραγµατικό ερ-
γασιακό περιβάλλον αναλύοντας υπαρκτά 
προβλήµατα/θέµατα.  Με αυτό τον τρόπο, 
οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εφαρµόσουν 
τις ποσοτικές και αναλυτικές µεθόδους που 
διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους για να αντιµετωπίσουν ένα υπαρκτό 
πρόβληµα, και ταυτόχρονα να γράψουν µε 
κριτική σκέψη πάνω σ’ αυτό. 

Το Τµήµα Εµπορίου, Χρηµατοοικονοµικών 
και Ναυτιλίας θα αναλαµβάνει ποικίλα 
ερευνητικά προγράµµατα τα οποία θα προ-
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ωθούν τόσο τη βασική όσο και την εφαρµο-
σµένη γνώση.  Οι φοιτητές του Τµήµατος θα 
µπορούν να συµµετέχουν σε τέτοιες ερευ-
νητικές εργασίες και θα έχουν κατ’ αυτό τον 
τρόπο την ευκαιρία να εφαρµόσουν τη γνώ-
ση, που θα αποκτούν από τα µαθήµατά τους, 
σε ερευνητικά ερωτήµατα, που έχουν σχέση 
µε την καθηµερινή πραγµατικότητα.

Η γερή βάση που παρέχει το πρόγραµµα 
σπουδών θα παράσχει στους φοιτητές έναν 
προπτυχιακό τίτλο που θα τους επιτρέψει 
να παρακολουθήσουν επιτυχώς µεταπτυ-
χιακές σπουδές, είτε στην Κύπρο είτε στο 
εξωτερικό.  Ο προπτυχιακός τίτλος σπου-
δών του Τµήµατος είναι σχεδιασµένος ώστε 
να προετοιµάζει σωστά τους φοιτητές για να 
µπορέσουν στην συνέχεια να εγγραφούν σε 
µεταπτυχιακά προγράµµατα, που θα τους 
οδηγήσουν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
(M.B.A.) ή σε οποιαδήποτε µεταπτυχιακό 
πρόγραµµα στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ή 
Οικονοµικών. 

Στόχοι του Τµήµατος 

Το Τµήµα στοχεύει να προσφέρει εκπαίδευ-
ση υψηλού επιπέδου εφάµιλλη των καλύτε-
ρων πανεπιστηµίων του εξωτερικού και στο 
σχεδιασµό και υλοποίηση ερευνών διεθνούς 
αριστείας στους τοµείς του Εµπορίου, των 
Χρηµατοοικονοµικών και της Ναυτιλίας.  
Το Τµήµα επιδιώκει να αναπτύξει ισχυρούς 
δεσµούς µε βιοµηχανίες και οργανισµούς 
στους τοµείς του  εµπορίου, χρηµατοοικο-
νοµικών και ναυτιλίας, ως επίσης  να προ-
ετοιµάσει τους αυριανούς ηγέτες σε αυτούς 
τους τοµείς. 

Το Τµήµα θα πραγµατοποιήσει την απο-
στολή του αναπτύσσοντας πολυδιάστατο 
έργο και δραστηριότητες.  Η προσήλωση 
στην προσέλκυση φοιτητών υψηλού επι-
πέδου στα προπτυχιακά του προγράµµα-
τα, η προσφορά ενός προγράµµατος που 
συνδυάζει τη θεωρία µε την εφαρµοσµένη 
επίλυση κάποιου προβλήµατος καθώς και η 
έµφαση στην κατανόηση και την ανάπτυξη 

ικανοτήτων για αποτελεσµατικές λήψεις 
αποφάσεων, θα παίξουν καταλυτικό ρόλο 
στην επίτευξη των στόχων του Τµήµατος.  
Κατά συνέπεια, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος 
θα έχουν κάθε ευκαιρία να προετοιµαστούν 
σωστά για µια επιτυχή σταδιοδροµία στον 
τοµέα που θα επιλέξουν και θα εξοπλιστούν 
κατάλληλα ώστε να δύνανται να αντιµετω-
πίσουν τις προκλήσεις που θα προκύψουν 
στη µελλοντική τους επαγγελµατική στα-
διοδροµία. 

Το Τµήµα έχει ως στόχο να προσελκύσει 
διδακτικό προσωπικό υψηλής στάθµης.  Τα 
µέλη ∆ΕΠ χρησιµοποιούν σύγχρονες τε-
χνικές και µεθόδους διδασκαλίας και ανα-
λαµβάνουν ερευνητικά προγράµµατα τόσο 
σε θεωρητικό όσο και σε εφαρµοσµένο επί-
πεδο.  Μέρος του ερευνητικού τους έργου 
είναι η δηµιουργία σχέσεων και συνεργασι-
ών µε άλλα αξιόλογα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

Τέλος, το Τµήµα θα καταβάλει κάθε προ-
σπάθεια για δηµιουργία σχέσεων µε διάφο-
ρες τοπικές επιχειρήσεις και βιοµηχανίες, 
που στόχο θα έχουν το αµοιβαίο όφελος.  
Οι σχέσεις αυτές θα καλύπτουν α) συµβου-
λευτικό ρόλο που θα αναλαµβάνεται από τα 
µέλη του τµήµατος, µε στόχο την αντιµετώ-
πιση διαφόρων ζητηµάτων που απασχολούν 
τις επιχειρήσεις και τις βιοµηχανίες, β) την 
τοποθέτηση φοιτητών σε πραγµατικούς 
χώρους και συνθήκες εργασίας κατά τη δι-
άρκεια του τελικού εξαµήνου των σπουδών 
τους, και γ) την κάλυψη των αναγκών των 
επιχειρήσεων και των βιοµηχανιών σε δι-
άφορους τοµείς µε καλά εκπαιδευµένους 
πτυχιούχους. 

Πρόγραµµα Σπουδών 

Το πρόγραµµα σπουδών διαιρείται σε δύο 
µέρη.  Τα πρώτα δύο έτη είναι κοινά για 
όλους τους φοιτητές και περιλαµβάνουν 
µαθήµατα που παρέχουν µια εκπαιδευτι-
κή βάση απαραίτητη για τα τελευταία δύο 
έτη.  Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο 
ετών, οι φοιτητές παρακολουθούν εισαγω-
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γικά µαθήµατα όπως: οικονοµικά, εµπορικά, 
χρηµατοοικονοµικά, ναυτιλιακά, ποσοτικές 
µεθόδους, µαθήµατα γενικής εκπαίδευσης 
και την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας. 

Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια των πρώ-
των δύο ετών, οι φοιτητές παρακολουθούν 
τα πιο κάτω µαθήµατα: 

•  Εισαγωγή στο Εµπόριο, 
Χρηµατοοικονοµικά και Ναυτιλία  
(ΕΠΜ 60)  
∆έκα µαθήµατα στα οικονοµικά, 
διεθνή οικονοµικά, χρηµατοοικο-
νοµικά, ναυτιλιακά και εµπόριο.

•  Ποσοτικές Μέθοδοι (ΕΠΜ 24)  
Τέσσερα µαθήµατα στις µαθηµα-
τικές και στατιστικές µεθόδους.

•  Μαθήµατα Γενικής Εκπαίδευσης  
(ΕΠΜ 24)  
Τέσσερα µαθήµατα στη λογιστική, την 
τεχνολογία πληροφοριών, την επιχειρη-
µατική ηθική και το εµπορικό δίκαιο.

•  Ξένη Γλώσσα (ΕΠΜ 14)  
Τρία µαθήµατα στα Αγγλικά 
για διοίκηση επιχειρήσεων.

Στο τρίτο και τέταρτο έτος του προγράµ-
µατος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν να 
ειδικευτούν στη µία από τις δύο προσφερό-
µενες κατευθύνσεις: Χρηµατοοικονοµικά 
ή Ναυτιλιακά.  Οι φοιτητές πρέπει να επι-
λέξουν µαθήµατα προχωρηµένου επιπέδου 
στην ειδίκευση της επιλογής τους, προ-
κειµένου να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους.  
Επιπλέον, οι φοιτητές διαλέγουν από έναν 
κατάλογο µαθηµάτων επιλογής έναν αριθµό 
µαθηµάτων που στόχο έχουν τη διεύρυνση 
των γνώσεών τους.  Τέλος, κατά τη διάρ-
κεια του τελευταίου εξαµήνου των σπουδών 
του, κάθε φοιτητής πρέπει να εκπονήσει µια 
διπλωµατική εργασία, που µπορεί να πραγ-
µατοποιηθεί κατά το χρόνο της τοποθέτη-
σης σε κάποια επιχείρηση ή κάποιο άλλο 
χώρο εργασίας. 

Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια των τελευ-
ταίων δύο ετών, οι φοιτητές παρακολου-
θούν τα πιο κάτω µαθήµατα: 

•  Μαθήµατα προχωρηµένου επι-
πέδου στην επιλεγµένη ειδίκευ-
σή τους: Χρηµατοοικονοµικά 
ή Ναυτιλιακά (ΕΠΜ 60) 

∆έκα µαθήµατα στα Χρηµατοοικονοµικά ή 
τα Ναυτιλιακά - πέντε από αυτά τα µαθήµα-
τα είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. 

•    Επιλεγόµενα Μαθήµατα (ΕΠΜ 30)  
Τα µαθήµατα επιλέγονται από έναν 
εγκεκριµένο κατάλογο - τουλάχιστον 
δύο µαθήµατα πρέπει να επιλεγούν από 
µαθήµατα που προσφέρει το Τµήµα 
και τουλάχιστον άλλα δύο πρέπει να 
επιλεγούν από µαθήµατα που προ-
σφέρει άλλο Τµήµα του ΤΕΠΑΚ.

•  Μέθοδοι Έρευνας στα 
Χρηµατοοικονοµικά ή τη Ναυτιλία 
(ΕΠΜ 6)  
Ένα µάθηµα που προετοιµάζει τους 
φοιτητές να πραγµατοποιήσουν έρευνα 
στον τοµέα εξειδίκευσής τους.

•  ∆ιπλωµατική Μελέτη (ΕΠΜ 15)  
Πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια 
του τελικού εξαµήνου των σπουδών.

•  Πρακτική Άσκηση (ΕΠΜ 7-10)  
Πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια 
του τελικού εξαµήνου των σπουδών.

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει λε-
πτοµερώς τις απαιτήσεις για προπτυ-
χιακό τίτλο σπουδών στο Εµπόριο, τα 
Χρηµατοοικονοµικά και τη Ναυτιλία. 

Σ ΧΟΛ Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ  Κ Α Ι  Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ
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ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο Εξάµηνο 2ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΕΧΝ 101 Οικονοµικά Ι 6 ΕΧΝ 102 Οικονοµικά ΙΙ 6

ΕΧΝ 110 Μαθηµατικές Μέθοδοι Ι 6 ΕΧΝ 111 Στατιστικές Μέθοδοι Ι 6

ΔΞΤ 140 Αρχές Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής 6 ΕΧΝ 141 Τεχνολογία της Πληροφορίας για Επιχειρήσεις 6

ΑΓΓ 122 Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς 4 ΑΓΓ 191 Αγγλικά για Θέµατα Εµπορίου, 
Χρηµατοοικονοµικών και Ναυτιλίας 

4

ΔΞΤ 201 Επιχειρηµατική Ηθική 6 ΕΧΝ 143 Εµπορικό Δίκαιο 6

Σύνολο 28 Σύνολο 28

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

3ο Εξάµηνο 4ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΕΧΝ 221 Χρηµατοοικονοµική Ι 6 ΕΧΝ 222 Χρηµατοοικονοµική ΙΙ 6

ΕΧΝ 201 Διεθνή Οικονοµικά Ι 6 ΕΧΝ 202 Διεθνή Οικονοµικά ΙΙ 6

ΕΧΝ 231 Ναυτιλιακά Ι 6 ΕΧΝ 232 Ναυτιλιακά ΙΙ 6

ΕΧΝ 210 Μαθηµατικές Μέθοδοι ΙΙ 6 ΕΧΝ 211 Στατιστικές Μέθοδοι ΙΙ 6

ΕΧΝ 203 Εµπόριο Ι 6 ΕΧΝ 204 Εµπόριο ΙΙ 6

Σύνολο 30 Σύνολο 30

 ΠΤΥΧΙΟ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΕΧΝ 310 Ποσοτικές Μέθοδοι 6 ΕΧΝ 323 Διαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων 6

ΕΧΝ 320 Χρηµατοοικονοµική Επιχειρήσεων 6 ΕΧΝ 311 Πρόβλεψη Επιχειρήσεων 6

ΕΧΝ 330 Ναυτιλιακή Χρηµατοοικονοµική 6 ΕΧΝ 325 Διαχείριση Επενδύσεων 6

ΕΧΝ 322 Αποτίµηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων 6 ΕΧΝ 324 Διεθνείς Χρηµατοοικονοµικές Αγορές 6

ΕΧΝ 321 Τραπεζική Οικονοµική 6 ΕΧΝ 312 Χρηµατοοικονοµική Οικονοµετρία 6

Σύνολο 30 Σύνολο 30

 ΠΤΥΧΙΟ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΕΧΝ 420 Μέθοδοι Έρευνας στα Χρηµατοοικονοµικά 6 ΕΧΝ 440 Διπλωµατική Μελέτη 15

Επιλεγόµενα µαθήµατα (δείτε τον πιο κάτω κατάλογο) 24 ΕΧΝ 441 Πρακτική Άσκηση 7-10

ΑΓΓ 491 Αγγλικά για Χρηµατοοικονοµικά 6

1 Επιλεγόµενο µάθηµα (Δείτε τον πιο κάτω κατάλογο) 6

Σύνολο 30 Σύνολο 34

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

Τουλάχιστον δύο µαθήµατα που προσφέρονται από το Tµήµα 
ΕΧΝ και που θα πρέπει να επιλεγούν από τα πιο κάτω µαθήµατα

Τουλάχιστον δύο µαθήµατα που προσφέρονται εκτός 
Tµήµατος και που  θα πρέπει να επιλεγούν από τα πιο κάτω 
µαθήµατα

ECTS ECTS

ΕΧΝ 331 Διεθνές Εµπόριο Προϊόντων 6 ΓΒΤ 200 Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος 4

ΕΧΝ 332 Αρχές Ναυτασφαλίσεων 6 ΓΒΤ 413 Αειφορική Γεωργία 4

ΕΧΝ 423 Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων 6 ΔΞΤ 361 Συµπεριφορά του Καταναλωτή 6

ΕΧΝ 431 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διανοµών 6 ΔΞΤ 350 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού 6

ΕΧΝ 402 Ηλεκτρονικό Εµπόριο 6 ΠΓΤ 110 Εισαγωγή στα Πολυµέσα 6

ΕΧΝ 421 Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα 6 ΠΓΤ 130 Ιστορία της Τέχνης Ι 5

ΕΧΝ 425 Χρηµατοοικονοµικές Προβλέψεις 6 ΕΣΔ 134 Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του Διαδικτύου 6

ΕΧΝ 424 Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 6

ΕΧΝ 403 Διοικητικά Παίγνια και Στρατηγική Συµπεριφορά 6

Σ ΧΟΛ Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ  Κ Α Ι  Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ
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ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΕΧΝ 310 Ποσοτικές Μέθοδοι 6 ΕΧΝ 323 Διαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων 6

ΕΧΝ 320 Χρηµατοοικονοµική Επιχειρήσεων 6 ΕΧΝ 311 Πρόβλεψη Επιχειρήσεων 6

ΕΧΝ 330 Ναυτιλιακή Χρηµατοοικονοµική 6 ΕΧΝ 333 Ναυτικό Δίκαιο 6

ΕΧΝ 331 Διεθνές Εµπόριο Προϊόντων 6 ΕΧΝ 334 Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας 6

ΕΧΝ 332 Αρχές Ναυτασφαλίσεων 6 ΕΧΝ 335 Ναυλώσεις 6

Σύνολο 30 Σύνολο 30

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΕΧΝ 430 Μέθοδοι Έρευνας στα Ναυτιλιακά 6 ΕΧΝ 440 Διπλωµατική Μελέτη 15

Επιλεγόµενα µαθήµατα (δείτε τον πιο κάτω κατάλογο) 24 ΕΧΝ 441 Πρακτική Άσκηση 7-10

ΑΓΓ 492 Αγγλικά για Ναυτιλιακά 6

1 Επιλεγόµενο µάθηµα (δείτε τον πιο κάτω κατάλογο) 6

Σύνολο 30 Σύνολο 34

ΠΤΥΧΙΟ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

Τουλάχιστον δύο µαθήµατα που προσφέρονται από το Τµήµα 
ΕΧΝ και που  θα πρέπει να επιλεγούν από τα πιο κάτω µαθήµατα

Τουλάχιστον δύο µαθήµατα που προσφέρονται εκτός 
Tµήµατος και που  θα πρέπει να επιλεγούν από τα πιο κάτω 
µαθήµατα

ECTS ECTS

ΕΧΝ 322 Αποτίµηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων 6 ΓΒΤ 200 Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος 4

ΕΧΝ 321 Τραπεζική Οικονοµική 6 ΓΒΤ 413 Αειφορική Γεωργία 4

ΕΧΝ 423 Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων 6 ΔΞΤ 361 Συµπεριφορά του Καταναλωτή 6

ΕΧΝ 431 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διανοµών 6 ΔΞΤ 350 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού 6

ΕΧΝ 402 Ηλεκτρονικό Εµπόριο 6 ΠΓΤ 110 Εισαγωγή στα Πολυµέσα 6

ΕΧΝ 421 Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα 6 ΠΓΤ 130 Ιστορία της Τέχνης Ι 5

ΕΧΝ 425 Χρηµατοοικονοµικές Προβλέψεις 6 ΕΣΔ 134 Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του Διαδικτύου 6

ΕΧΝ 424 Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 6

ΕΧΝ 403 Διοικητικά Παίγνια και Στρατηγική Συµπεριφορά 6
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Περιγραφή Μαθηµάτων

ΕΧΝ 101 Οικονοµικά Ι 

Το µάθηµα προσφέρει µια εισαγωγή στη 
Μικροοικονοµία.  Τα θέµατα που καλύπτο-
νται περιλαµβάνουν τη συµπεριφορά νοι-
κοκυριών και την καταναλωτική επιλογή, 
τη συµπεριφορά επιχειρήσεων, τη δοµή και 
τη διαµόρφωση τιµών στην αγορά,  αγορά 
και ευηµερία, τα δηµόσια αγαθά, την πλη-
ροφόρηση και τις αγορές εργασίας. 

ΕΧΝ 110 Μαθηµατικές Μέθοδοι Ι 

Το µάθηµα αυτό είναι µια εισαγωγή στις µα-
θηµατικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται 
στη διοίκηση  επιχειρήσεων. Τα θέµατα πε-
ριλαµβάνουν την παράγωγο, τη διαφορο-
ποίηση συνάρτησης µίας ή περισσοτέρων 
µεταβλητών, τις διαφορικές και συνολικές 
παραγώγους, ανάπτυγµα Taylor, βελτιστο-
ποίηση συναρτήσεων µιας ή περισσότερων 
µεταβλητών και βελτιστοποιήσεις µε περιο-
ρισµούς ισότητας. 

ΑΓΓ 122 Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς 
Σκοπούς 

Το µάθηµα επικεντρώνεται στην εκµάθηση 
των Αγγλικών για ακαδηµαϊκούς σκοπούς. 
Στοχεύει να στηρίξει τις σπουδές των φοι-
τητών µε την ανάπτυξη της γνώσης της 
Αγγλικής γλώσσας σε ένα ακαδηµαϊκό επί-
πεδο.  Αυτή η σειρά µαθηµάτων σκοπεύει 
να εξοικειώσει τους φοιτητές µε κείµενα 
σχετικά µε θέµατα γενικού και ακαδηµαϊκού 
περιεχοµένου και ενδιαφέροντος.  Το υλικό 
θα χρησιµοποιηθεί για να εξοικειώσει τους 
φοιτητές µε είδη γραφής, όπως η αφήγηση 

και η περιγραφή.  Θα αναπτύξει επίσης τις 
δεξιότητες ακουστικής κατανόησης των 
φοιτητών.  Επιπλέον, οι φοιτητές θα έχουν 
την δυνατότητα να αναπτύξουν τον προ-
φορικό τους λόγο, συµµετέχοντας ενεργά 
σε διαλόγους, συνοµιλίες, και προφορικές 
παρουσιάσεις.

ΔΞΤ 201 Επιχειρηµατική Ηθική 

Μέσα στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής θε-
ωρίας και πρακτικής θα µελετηθεί η ηθική 
σε αυτό το µάθηµα.  Πιο συγκεκριµένα οι 
φοιτητές θα µελετήσουν πώς λειτουργούν 
οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις σε ένα κοι-
νωνικό και ηθικό περιβάλλον βάσει των 
υποχρεώσεών τους στους επιχειρηµατικούς 
τους εταίρους.  Οι προκλήσεις και επιπτώ-
σεις της παγκοσµιοποίησης στην επιχειρη-
µατική ηθική όσο και η κοινωνική και ηθική 
συµπεριφορά των πολυεθνικών εταιρειών 
θα µελετηθούν.  Επίσης το µάθηµα θα καλύ-
ψει θέµατα όπως την εταιρική διακυβέρνη-
ση, και κώδικες δεοντολογίας.

ΕΧΝ 102 Οικονοµικά ΙΙ 

Το µάθηµα είναι µια εισαγωγή στη 
Μακροοικονοµία.  Τα θέµατα που θα εξετα-
στούν περιλαµβάνουν τις νοµισµατικές και 
τραπεζικές συνδιαλλαγές, τη νοµισµατική 
πολιτική, τον πληθωρισµό και την ανεργία, 
τη συνολική κατανάλωση και την επένδυ-
ση, τη νοµισµατική και φορολογική πολιτι-
κή, και τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. 
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ΕΧΝ 111 Στατιστικές Μέθοδοι Ι 

Το µάθηµα αυτό εισάγει τους φοιτητές 
στις βασικές στατιστικές έννοιες της πιθα-
νότητας και της κατανοµής πιθανότητας 
συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής συ-
χνοτήτων, του αριθµητικού µέσου όρου, δι-
άµεσης τιµής, σταθερής απόκλισης και των 
τεταρτηµόριων.  Οι φοιτητές θα εξοικειω-
θούν µε τις βασικές έννοιες της θεωρίας των 
πιθανοτήτων όπως οι τυχαίες µεταβλητές, 
οι κατανοµές, και η αναµενόµενη αξία, σε 
σχέση µε ασυνεχείς και συνεχείς κατανοµές 
πιθανοτήτων όπως η διωνυµική, η Poisson, 
η κανονική και η Student’s-t κατανοµή. 

ΕΧΝ 141 Tεχνολογία της Πληροφορίας 
για Επιχειρήσεις

Το µάθηµα αυτό δίνει την ευκαιρία στους 
φοιτητές να αξιοποιήσουν πλήρως την 
Τεχνολογία Πληροφοριών (IT) στις µελλο-
ντικές τους σπουδές και στην µελλοντική 
τους σταδιοδροµία.  Οι φοιτητές θα κατα-
στούν ικανοί χρήστες του προγράµµατος 
MS-WORD, µε το οποίο θα µπορούν να 
συγγράφουν διάφορα κείµενα όπως εκθέ-
σεις και δοκίµια.  Θα µπορούν επίσης να 
χειρίζονται µε άνεση το πρόγραµµα ΜS-
EXCEL µε το οποίο θα µπορούν να διαχειρί-
ζονται και να αναλύουν διάφορα δεδοµένα.  
Το µάθηµα προετοιµάζει επίσης τους φοιτη-
τές να µπορούν να χρησιµοποιούν και άλλα 
είδη λογισµικών που πιθανόν να χρειαστούν 
να χρησιµοποιήσουν στα τελευταία έτη των 
σπουδών τους.  Οι φοιτητές θα µάθουν επί-
σης πώς να έχουν πρόσβαση και πώς να 
κατεβάζουν χρήσιµο πληροφοριακό υλικό 
από διάφορες βάσεις δεδοµένων που σχε-
τίζονται µε διοίκηση επιχειρήσεων, καθώς 
και από άλλες πηγές πληροφοριών συµπε-
ριλαµβανοµένου και του Παγκόσµιο Ιστού  
(World Wide Web).  Θα καταστήσει επίσης 
τους φοιτητές ικανούς να χρησιµοποιούν 
τις κεντρικές εγκαταστάσεις υπολογιστών, 
που παρέχονται από το Πανεπιστήµιο.  Η 
διδασκαλία του µαθήµατος αυτού είναι ως 
επί το πλείστον εργαστηριακή. 

ΔΞΤ 140  Αρχές Χρηµατοοικονοµικής 
Λογιστικής 

Σε αυτό το εισαγωγικό µάθηµα της 
Λογιστικής θα εξεταστούν οι βασικές αρχές 
της χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής όπως 
και η συµβατική µέτρηση και η υποβολή 
εκθέσεων.  Πιο συγκεκριµένα τα θέµατα 
που καλύπτονται θα περιλάβουν: φύση της 
επιχείρησης και της λογιστικής, συµβάσεις 
και έννοιες λογιστικής,   καταγραφή και  
καταχώρηση στους λογαριασµούς Τ, καθώς 
επίσης και ολοκλήρωση του κύκλου λογι-
στικής.  Θα διδαχθούν επίσης τα χειρωνα-
κτικά συστήµατα λογιστικής, οι εσωτερικοί 
έλεγχοι, η αξιολόγηση εµπορευµάτων, µε-
τρητών και η  παρουσίαση και ανάλυση οι-
κονοµικών δηλώσεων.

ΑΓΓ 191 Αγγλικά για Θέµατα Εµπορίου, 
Χρηµατοοικονοµικών και Ναυτιλίας 

Το µάθηµα επικεντρώνεται στην εκµάθηση 
των Αγγλικών για ειδικούς ακαδηµαϊκούς 
σκοπούς.  Είναι ειδικά σχεδιασµένο για να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες των φοιτητών 
του Τµήµατος ΕΧΝ.  Στοχεύει να εξοικει-
ώσει τους φοιτητές µε κείµενα και τρόπους 
συγγραφής στην Αγγλική γλώσσα, που 
σχετίζονται µε τον κλάδο σπουδών τους. 
Επιπλέον, θα δοθεί ευκαιρία στους φοιτητές 
να αναπτύξουν την ακουστική τους κατα-
νόηση και τον προφορικό τους λόγο, λαµ-
βάνοντας µέρος σε συζητήσεις, κάνοντας 
προφορικές παρουσιάσεις, κ.α.  Τέλος, θα 
δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να ανα-
πτύξουν επαρκές λεξιλόγιο, φωνολογικό 
έλεγχο και κοινωνιογλωσσολογική αντίλη-
ψη έτσι ώστε να µπορούν να εκφραστούν µε 
ένα ορισµένο βαθµό σαφήνειας, ευφράδειας 
και αυθορµητισµού.

ΕΧΝ 143 Εµπορικό Δίκαιο 

Το µάθηµα στοχεύει στο να εξοικειώσει 
τους φοιτητές µε τα βασικά στοιχεία και τις 
βασικές έννοιες τις εταιρικής νοµοθεσίας.  
Εξετάζονται θέµατα όπως νοµικές συµβά-
σεις, εργασιακές σχέσεις,  οργάνωση και 
λειτουργία των νοµικών προσώπων, αθέµι-
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τος ανταγωνισµός, αρχές διαπραγµάτευσης 
συµβολαίων, δικαιόχρηση (franchise), συµ-
βόλαια διοίκησης (Management Contract), 
χρονοµεριστική µίσθωση (time sharing), 
και θέµατα προστασίας προσωπικών δεδο-
µένων και ασφάλειας.        

ΕΧΝ 221 Χρηµατοοικονοµική Ι 

Το µάθηµα αυτό είναι µια εισαγωγή στις 
βασικές έννοιες των Χρηµατοοικονοµικών.  
Καλύπτει την έννοια της αποδοτικότητας 
της αγοράς και την αποτίµηση των κεφα-
λαιουχικών αγαθών όπως τα αποθέµατα και 
τα οµόλογα.  Καλύπτει επίσης τις προτιµή-
σεις των επενδυτών όσον αφορά τον κίνδυ-
νο καθώς και τη θεωρία του χαρτοφυλακίου.  
Άλλα θέµατα που καλύπτονται περιλαµβά-
νουν το υπόδειγµα αποτίµησης περιουσια-
κών στοιχείων, τη χρονική διάρθρωση των 
επιτοκίων και των συναλλαγµατικών ισοτι-
µιών και την τιµολόγηση παράγωγων χρη-
µατοοικονοµικών προϊόντων.  

ΕΧΝ 201 Διεθνή Οικονοµικά Ι 

Το µάθηµα αυτό παρέχει µια εισαγωγή 
στη θεωρία και την πρακτική του διεθνούς 
εµπορίου.  Οι θεωρίες του εµπορίου που 
καλύπτονται περιλαµβάνουν τις κλασικές 
θεωρίες, τις νέες θεωρίες εµπορίου, τις αυ-
ξάνουσες αποδόσεις και τον ατελή ανταγω-
νισµό, και µετακινήσεις παραγόντων στη 
διεθνή αγορά.  Η διεθνής εµπορική πολιτική 
περιλαµβάνει τη δασµολόγηση, τις ποσο-
στώσεις, τους αυτοπεριορισµούς εξαγωγών, 
και τις επιδοτήσεις εξαγωγών.  Το µάθηµα 
καλύπτει επίσης τις σύγχρονες εµπορικές 
συµφωνίες και τον ρόλο των διεθνών οργα-
νισµών σε συµφωνίες εµπορικής πολιτικής. 

ΕΧΝ 231 Ναυτιλιακά Ι 

Οι στόχοι του µαθήµατος εστιάζονται στην 
κατανόηση της οικονοµικής δοµής της ναυ-
τιλιακής βιοµηχανίας, ειδικά τον µαζικό το-
µέα µέσα στο γενικό σύστηµα µεταφορών.  
Τα θέµατα που καλύπτονται περιλαµβά-
νουν: εισαγωγή στις αγορές ναυτιλίας, δοµή 

των αγορών ναυτιλίας, διαφορετικοί τύποι 
ναυταγορών (φορτίο, µεταχειρισµένα, ναυ-
πήγηση και διάλυση), λειτουργία διανοµής 
δεµάτων διαφόρων µεγεθών και προϊόντα 
που µεταφέρονται ατµοπλοϊκώς και τις ιδι-
ότητές τους. 

ΕΧΝ 210 Μαθηµατικές Μέθοδοι ΙΙ 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εµβάθυν-
ση στις µεθόδους που αναπτύσσονται στο 
µάθηµα Μαθηµατικές Μέθοδοι Ι, και περι-
λαµβάνει θεωρία των µητρών, πράξεις µε 
µήτρες, γραµµικά µοντέλα και γραµµική άλ-
γεβρα, τα καθορισµένα, αόριστα και ανάρ-
µοστα ολοκληρώµατα, τις πρώτης τάξης 
διαφορικές εξισώσεις και τις πρώτης τάξης 
εξισώσεις διαφορών. 

ΕΧΝ 203 Εµπόριο Ι 

Το µάθηµα αυτό εφαρµόζει την οικονοµι-
κή θεωρία και µεθοδολογία όσον αφορά 
τα προβλήµατα λήψης αποφάσεων που 
αντιµετωπίζουν ιδιωτικές εταιρείες, µη 
κερδοσκοπικοί οργανισµοί και κυβερνητι-
κές υπηρεσίες.  Τα θέµατα που εξετάζονται 
περιλαµβάνουν: ανάλυση της ζήτησης, 
αποφάσεις παραγωγής και κοστολόγησης, 
ανταγωνιστικές και µη ανταγωνιστικές 
δοµές αγοράς, στρατηγική συµπεριφορά 
και τιµολόγηση, επιχειρηµατικοί κίνδυνοι, 
αβεβαιότητα και κίνητρα, και τιµολόγηση 
παραγόντων. 

ΕΧΝ 222 Χρηµατοοικονοµική ΙΙ 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εµβάθυν-
ση στο υλικό που καλύπτεται στο µάθηµα 
Χρηµατοοικονοµικά Ι. Περιλαµβάνει µεθό-
δους µε τις οποίες υπολογίζεται το κόστος 
του κεφαλαίου, αξιολόγηση των επισφαλών 
χρεών, κεφαλαιακή δοµή και την πολιτική 
µερισµάτων.  Καλύπτει επίσης θέµατα όπως 
ο τρόπος αξιολόγησης των επιχειρήσεων, 
ο ρόλος των συγχωνεύσεων και των εξα-
γορών και η δοµή των Αρχικών ∆ηµοσίων 
Εγγραφών (IPO). 
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ΕΧΝ 202 Διεθνή Οικονοµικά ΙΙ 

Το µάθηµα αυτό εξετάζει τις χρηµατοοικο-
νοµικές πλευρές της διεθνούς οικονοµίας.  
Το µάθηµα επικεντρώνεται στη µεθοδολο-
γία προσδιορισµού των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών, τη δοµή των αγορών συναλ-
λάγµατος, το ισοζύγιο πληρωµών, τα κα-
θεστώτα συναλλαγµατικών ισοτιµιών και 
της διεθνούς κινητικότητας κεφαλαίων.  
Καλύπτονται επίσης τα θέµατα µακρο-
οικονοµικών ανοικτής οικονοµίας όπως 
εσωτερική και εξωτερική ισορροπία κάτω 
από διάφορα καθεστώτα συναλλαγµατι-
κών ισοτιµιών.  Το µάθηµα εξηγεί τον τρόπο 
λειτουργίας των διεθνών χρηµατοοικονοµι-
κών αγορών συµπεριλαµβανοµένης και της 
προθεσµιακής αγοράς συναλλάγµατος, τις 
µελλοντικές αγορές συναλλάγµατος και τα 
δικαιώµατα σε συνάλλαγµα, την αγορά  ευ-
ρωδολαρίου (Eurodollar) και των διεθνών 
τραπεζικών αγορών. 

ΕΧΝ 232 Ναυτιλιακά ΙΙ 

Το µάθηµα αυτό, που αποτελεί συνέχεια του 
µαθήµατος Ναυτιλιακά Ι, εξετάζει τη µι-
κροοικονοµική δοµή των τεσσάρων κύριων 
αγορών (φορτία, µεταχειρισµένα, ναυπή-
γηση και διάλυση) στα ναυτιλιακά ξηρών 
φορτίων και στα δεξαµενόπλοια µαζί µε τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, τους διεθνείς 
κανονισµούς και τις πολιτικές, που δύναται 
να επηρεάσουν αυτές τις αγορές. 

ΕΧΝ 211 Στατιστικές Μέθοδοι ΙΙ 

Το µάθηµα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους 
φοιτητές να κατανοήσουν τη θεωρία δειγ-
µατοληψίας, την εκτίµηση και τον έλεγχο 
υποθέσεων.  Στα θέµατα που καλύπτονται 
συµπεριλαµβάνονται και τα εξής: κατανο-
µές δείγµατος, δειγµατικός µέσος και στα-
θερή απόκλιση, κεντρικό οριακό θεώρηµα, 
εκτιµητές και οι ιδιότητές τους, διατύπωση 
και πραγµατοποίηση ελέγχων στατιστι-
κών υποθέσεων µε τη χρήση στατιστικών 
πινάκων, διαστήµατα εµπιστοσύνης, απλή 
παλινδρόµηση και η ανάλυση και ερµηνεία 
στατιστικών αποτελεσµάτων. 

ΕΧΝ 204 Εµπόριο ΙΙ 

Το µάθηµα εστιάζεται στη µελέτη των 
βραχυπρόθεσµων διασυνδέσεων στη 
Μακροοικονοµία.  Εξηγεί τα σχετικά θεωρη-
τικά υπόβαθρα και µοντέλα, την εµπειρική 
θεµελίωση καθώς και την επίδραση µακρο-
οικονοµικών παραγόντων στις διαδικασίες 
λήψης διευθυντικών αποφάσεων.  Το µά-
θηµα δίνει έµφαση σε βασικές έννοιες όπως 
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το εθνικό 
και ατοµικό εισόδηµα και τους διάφορους 
τρόπους µέτρησης του πληθωρισµού και 
της ανεργίας, και πώς αυτά επηρεάζουν τη 
λήψη οικονοµικών αποφάσεων.  Με βάση 
αυτές τις γνώσεις το µάθηµα αναλύει διά-
φορες πτυχές της Μακροοικονοµικής θεω-
ρίας συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής 
προσφοράς και ζήτησης, των διεθνών χρη-
µατιστηριακών αγορών, τις κυκλικές δια-
κυµάνσεις, την ανάλυση πολιτικών και της 
πρόβλεψης.  

ΕΧΝ 310 Ποσοτικές Μέθοδοι 

Το µάθηµα αυτό επιτρέπει στους φοιτητές 
να καταλάβουν πώς η οικονοµετρία µπορεί 
να εφαρµοστεί για να αποκτηθούν χρήσιµες 
γνώσεις που σχετίζονται µε τη συµπεριφο-
ρά των χρηµατοοικονοµικών αγορών. Οι 
φοιτητές θα µάθουν πώς να εφαρµόζουν οι-
κονοµετρικές τεχνικές σε επιχειρηµατικά ή 
χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα.  Το µάθηµα 
καλύπτει την απλή γραµµική παλινδρόµη-
ση, τον έλεγχο υποθέσεων, την πολλαπλή 
παλινδρόµηση, στατιστικές βαθµού αναντι-
στοιχίας, και τις παραβιάσεις των υποθέσε-
ων κλασικού προτύπου.  Κατά τη διάρκεια 
του µαθήµατος αυτού θα συζητηθεί επίσης 
η οικονοµετρική µεθοδολογία που περιβάλ-
λει τις µακροπρόθεσµες σχέσεις στα χρηµα-
τοοικονοµικά όπως έλεγχος στασιµότητας, 
έλεγχος µοναδιαίων ριζών, συνολοκλήρωση 
και αποτυπώµατα διόρθωσης κράγµατος. 

ΕΧΝ 320 Χρηµατοοικονοµική 
Επιχειρήσεων

Το µάθηµα αυτό εισάγει την χρηµατοοικονο-
µική επιχειρήσεων παρέχοντας µια ανασκό-
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πηση των βασικών αναλυτικών εργαλείων 
και επεξηγώντας τις εφαρµογές τους στα οι-
κονοµικά προβλήµατα των εταιρειών.  Στα 
θέµατα που θα καλυφθούν περιλαµβάνο-
νται η έννοια των οικονοµικών προσόδων, ο 
επιχειρηµατικός προγραµµατισµός χρήσης 
κεφαλαίου, η τιµολόγηση παραγωγής στην 
χρηµατοοικονοµική επιχειρήσεων, δικαιώ-
µατα προτίµησης, επισφαλή χρέη, ανάλυση 
πραγµατικών ευκαιριών, κεφαλαιακή δοµή, 
πολιτική µερισµάτων, συγχωνεύσεις και 
εξαγορές, εταιρική διακυβέρνηση και σχέ-
διο αποζηµίωσης ηγετικών στελεχών. 

ΕΧΝ 330 Ναυτιλιακή 
Χρηµατοοικονοµική

Το µάθηµα αυτό εξετάζει τις θεµελιώδεις 
αρχές επενδύσεων στον χώρο της ναυτι-
λίας.  Τα θέµατα που καλύπτονται περι-
λαµβάνουν: µηχανισµούς και προϊόντα 
ναυτιλιακής χρηµατοδότησης, απόκτηση 
σκαφών και ανάλυση επένδυσης, µελέτες 
βιωσιµότητας ναυτιλιακών δανείων, πιστω-
τική ανάλυση και αρχές διαχείρισης κινδύ-
νου. 

ΕΧΝ 321 Τραπεζική Οικονοµική

Το µάθηµα στοχεύει να βοηθήσει τον φοι-
τητή να κατανοήσει τη θεωρία και την 
πρακτική των σύγχρονων τραπεζικών 
δραστηριοτήτων.  Ο φοιτητής θα είναι σε 
θέση να καταλάβει την ειδική φύση των 
τραπεζικών εργασιών, τη δοµή της τραπε-
ζικής βιοµηχανίας, τη διαφοροποίηση των 
τραπεζικών δραστηριοτήτων, ασφάλεια και 
τραπεζικά, διεθνείς τραπεζικές εργασίες και 
πολυεθνικές τράπεζες.  Τα συγκεκριµένα 
θέµατα που καλύπτονται περιλαµβάνουν 
τη ρύθµιση του τραπεζικού τοµέα, τον τρα-
πεζικό τοµέα σε αναδυόµενες αγορές, τρα-
πεζικές µεταρρυθµίσεις, και τον τραπεζικό 
τοµέα στην Κύπρο. 

ΕΧΝ 322  Αποτίµηση Κεφαλαιουχικών 
Στοιχείων

Το µάθηµα αυτό εισάγει τις θεµελιώδεις 

τεχνικές για την αποτίµηση περιουσιακών 
στοιχείων µε µειωµένο κίνδυνο.  Εξοπλίζει 
τους φοιτητές µε µερικές από τις δεξιό-
τητες που απαιτούνται για να σχεδιάσουν 
και πραγµατοποιήσουν έρευνα σε αυτό το 
χώρο. Το µάθηµα αρχίζει µε τις βασικές αρ-
χές της αποτίµησης δικαιωµάτων.  Συζητά 
λεπτοµερώς την ανάλυση µέσης διακύ-
µανσης και µοντέλα όπως το CAPM και το 
APT.  Καλύπτονται επίσης θέµατα όπως 
η αποδοτικότητα αγοράς, η συνάρτηση 
χρησιµότητας, η αποτίµηση εξαρτώµενων 
απαιτήσεων, η θεωρία της κρατικής προτί-
µησης, η στοχαστική κυριαρχία, η χρονική 
διάρθρωση των επιτοκίων και η θεωρία του 
χαρτοφυλακίου. 

ΕΧΝ 323  Διαχείριση 
Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων 

Το µάθηµα αυτό καλύπτει τον ορισµό, τις 
πηγές και την ταξινόµηση και µέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.  Εξετάζει 
επίσης την µεταβλητότητα και τους συσχε-
τισµούς, τον ορισµό και την προδιαγραφή 
των µελλοντικών και προθεσµιακών συµ-
βολαίων, την τιµολόγηση των µελλοντικών 
συµβολαίων µέσω καιροσκοπίας και την 
τιµολόγηση νοµισµάτων και προθεσµιακών 
δειχτών στην πράξη.  Το µάθηµα εξετάζει 
επίσης τη διαχείριση κινδύνου στην πράξη 
και τα κίνητρα των εταιρειών για τη διαχεί-
ριση κινδύνου. 

ΕΧΝ 311 Πρόβλεψη Επιχειρήσεων 

Το µάθηµα εισάγει τους φοιτητές σε ποικίλες 
τεχνικές πρόβλεψης που χρησιµοποιούνται 
στον χώρο των επιχειρήσεων.  Το µάθηµα 
µελετά τη θεωρητική βάση των τεχνικών 
αλλά η έµφαση που δίνεται είναι στην εφαρ-
µογή αυτών των τεχνικών στην πρόβλεψη 
διαφόρων οικονοµικών και χρηµατοοικονο-
µικών  µεταβλητών µε τη χρήση πραγµατι-
κά οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών 
δεδοµένων.  Τα θέµατα που καλύπτονται 
περιλαµβάνουν: εκτιµήσεις δεδοµένων, 
επιλογή µοντέλων, κινητούς µέσους όρους 
και την εκθετική εξοµάλυνση, την ανάλυση 



117

παλινδρόµησης, αποδόµηση χρονοσειρών, 
µοντέλα Box- Jenkins (ARIMA), τους βέλ-
τιστους συνδυασµούς πρόβλεψης και την 
εφαρµογή πρόβλεψης. 

ΕΧΝ 325  Διαχείριση Επενδύσεων

Το µάθηµα αυτό προσφέρει µια επισκόπηση 
των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και 
αγορών, τη διεθνή διαφοροποίηση, την πα-
θητική κατανοµή περιουσιακών στοιχείων 
ενός χαρτοφυλακίου, τη µέτρηση της από-
δοσης, τη διαχείριση αξίας, την ενεργό δι-
αχείριση χαρτοφυλακίου, και τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίου οµολόγων.  Εξετάζει επίσης 
τη χρήση προθεσµιακών και µελλοντικών 
συµβολαίων καθώς και δικαιωµάτων στην 
ενεργό διαχείριση ως επίσης και αποφάσεις 
για αντιστάθµιση κινδύνων.

ΕΧΝ 324  Διεθνείς Χρηµατοοικονοµικές 
Αγορές 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παράσχει 
την ευκαιρία στους φοιτητές να κατανοή-
σουν τις ξένες αγορές συναλλάγµατος και 
πώς η διακύµανση συναλλαγµατικής ισοτι-
µίας έχει επιπτώσεις σε ένα φάσµα οικονο-
µικών δραστηριοτήτων.  Το µάθηµα µελετά 
τον τρόπο λειτουργίας των ξένων αγορών 
συναλλάγµατος, των διεθνών χρηµατοοι-
κονοµικών οργανισµών, του επιπέδου τι-
µών και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών 
βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, και 
των επιτοκίων και των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών.  Εξετάζει επίσης την πρόβλεψη 
των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, µοντέλα 
µικροδοµής των ξένων αγορών συναλλάγ-
µατος, την επιλογή του καθεστώτος συναλ-
λαγµατικής ισοτιµίας και τις οικονοµικές 
κρίσεις. 

ΕΧΝ 312  Χρηµατοοικονοµική 
Οικονοµετρία 

Το µάθηµα αυτό εξετάζει την στατιστική 
(µιας ή πολλαπλών) µεταβλητών και την 
εφαρµογή τους στη διαµόρφωση υποθέσε-
ων και ελέγχων στις χρηµατοοικονοµικές 

αγορές.  Το µάθηµα καλύπτει τα πρότυ-
πα ARMA, τη διαµόρφωση της οικονοµι-
κής αστάθειας, τις διαδικασίες ARCH και 
GARCH, τα υποδείγµατα χρονοσειρών µε 
αλλαγές στα καθεστώτα, την ανάλυση VAR, 
τον έλεγχο υποθέσεων, δοµικό VARs και τα 
µη γραµµικά πρότυπα χρονικής σειράς. 

ΕΧΝ 331 Διεθνές Εµπόριο Προϊόντων 

Το µάθηµα αυτό µελετά τα παγκόσµια ση-
µαντικά µαζικά προϊόντα όπως το σιτάρι 
και τα γεωργικά προϊόντα, το πετρέλαιο, τις 
αγορές αερίου και ενέργειας, τα µεταλλεύ-
µατα, και τα βιοµηχανικά αγαθά.  Τα θέµατα 
που καλύπτονται περιλαµβάνουν τα φυσικά 
χαρακτηριστικά αυτών των αγορών όπως 
αποθηκευτικότητα, φθορά και εποχικότη-
τα, καθώς επίσης και η δοµή προσφοράς και 
ζήτησης και οι µηχανισµοί τιµολόγησης σε 
αυτές τις αγορές. 

ΕΧΝ 332  Αρχές Ναυτασφαλίσεων 

Το µάθηµα αυτό δίνει την δυνατότητα 
στους φοιτητές να κατανοήσουν τις βα-
σικές αρχές του νόµου και της πρακτικής 
της Ναυτασφάλισης.  Τα θέµατα που κα-
λύπτονται περιλαµβάνουν τους µηχανι-
σµούς και τη λειτουργία της Ναυτιλιακής 
Ασφαλιστικής Αγοράς, Institute Time 
Clauses (Hulls), Institute Cargo Clauses, 
την ασφάλεια κινδύνου πολέµου και τα P&I 
Clubs. 

ΕΧΝ 333  Ναυτικό Δίκαιο

Το µάθηµα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους 
φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρ-
χές των νόµων που ισχύουν στη ναυτιλία. 
Τα θέµατα που καλύπτονται περιλαµβά-
νουν τις πηγές εθνικού και διεθνούς δικαίου 
ναυτιλίας, νοµικά ζητήµατα σχετικά µε τις 
συναλλαγές ναυτιλίας, Bills of Lading και 
τη νοµοθεσία των συµβαλλόµενων µερών 
ναύλωσης. 
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ΕΧΝ 334  Διοίκηση Λειτουργιών 
Ναυτιλίας

Το µάθηµα αυτό διερευνά τα καθήκοντα και 
τις ευθύνες του διευθυντή σκαφών, τη λει-
τουργία των επιχειρήσεων διοίκησης σκα-
φών και των υπηρεσιών τους, τις εµπορικές 
υπηρεσίες, την τεχνική διαχείρισης και της 
στελέχωσης, τις εµπορικές στρατηγικές στη 
ναυτιλία, τις δραστηριότητες στόλου και τη 
βελτιστοποίηση. 

ΕΧΝ 335 Ναυλώσεις

Το µάθηµα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους 
φοιτητές να κατανοήσουν τις διάφορες 
µεθόδους ναύλωσης. Περιγράφει τους δια-
φορετικούς τύπους σκαφών και την καταλ-
ληλότητα για τα διαφορετικά φορτία, την 
εκτίµηση και τον υπολογισµό ταξιδιών, τις 
ευθύνες και τα καθήκοντα των διαφορε-
τικών τύπων ναύλωσης των συµβαλλόµε-
νων µερών και υπολογισµούς laytime και 
demurrage. 

ΕΧΝ 420 Μέθοδοι Έρευνας στα 
Χρηµατοοικονοµικά

Το µάθηµα αυτό προσφέρει µια επισκόπηση 
κάποιων από τα πιο σηµαντικά εµπειρικά 
γεγονότα και συµπεράσµατα στο χώρο των 
Χρηµατοοικονοµικών.  Το µάθηµα εστιά-
ζεται στις εµπειρικές τεχνικές που χρησι-
µοποιούνται πολύ συχνά στην ανάλυση 
των χρηµατοοικονοµικών αγορών και πώς 
εφαρµόζονται στην πράξη.  Εξετάζεται επί-
σης η συλλογή πραγµατικών εµπορικών 
και χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων και 
οικονοµετρικών εργαλείων που µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν για να αναλύσουν τα 
στοιχεία. Παρουσιάζει µια επισκόπηση διά-
φορων ερευνητικών θεµάτων και των βασι-
κών θεωρητικών και στατιστικών τεχνικών 
που χρησιµοποιούνται σε αυτές.

ΕΧΝ 430 Μέθοδοι Έρευνας στα 
Ναυτιλιακά 

Το µάθηµα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους 
φοιτητές να συνδυάσουν την οικονοµική/

χρηµατοοικονοµική θεωρία µε  πιο προ-
ηγµένες ποσοτικά τεχνικές και λογισµικά 
προγράµµατα µε στόχο να ερευνηθούν 
εµπειρικά προβλήµατα ή να βοηθήσουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τοµέα 
της ναυτιλίας.  Το µάθηµα αυτό εξετάζει τη 
µεθοδολογία, το σχεδιασµό, και την συλλο-
γή δεδοµένων από πηγές αγοράς ναυτιλίας, 
µεθόδους έρευνας και ανάλυσης δεδοµένων 
εφαρµόσιµες στις αγορές ναυτιλίας, και την 
παρουσίαση και ανάλυση ερευνητικής ερ-
γασίας. 

ΕΧΝ 423 Διαχείριση  Προϊόντων 
Κινδύνου  

Το µάθηµα αυτό εξετάζει τα χαρακτηρι-
στικά και τις δοµές τιµολόγησης των ση-
µαντικότερων προϊόντων. Παρουσιάζει 
παραδείγµατα για το πώς αυτά τα προϊόντα 
κυκλοφορούν στο εµπόριο και εξετάζει πώς 
τα αντισταθµιστικά εργαλεία µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για να ελέγξουν τον κίν-
δυνο τιµών από την άποψη του παραγωγού 
και του χρήστη αυτών των προϊόντων.  Το 
µάθηµα καλύπτει επίσης την τεχνική ανά-
λυση και τις εµπορικές συναλλαγές στις 
αγορές προϊόντων. 

ΕΧΝ 431 Διοίκηση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας και Διανοµών

Το µάθηµα αυτό εξετάζει διάφορα ζητήµατα 
που περιλαµβάνονται στη διαχείριση µιας 
αποτελεσµατικής εφοδιαστικής αλυσίδας.  
Περιλαµβάνει την έννοια και τον ορισµό 
της εφοδιαστικής, τις διοικητικές λειτουργί-
ες εφοδιαστικής αλυσίδας, τα δίκτυα διανο-
µής, τον έλεγχο αποθεµάτων, τη διαχείριση 
διατροπικών µεταφορών, παγκόσµια διανο-
µή και αποτελεσµατική ροή, και αποθήκευ-
ση των αγαθών από το σηµείο προέλευσης 
στο σηµείο κατανάλωσης. 

ΕΧΝ 402 Ηλεκτρονικό Εµπόριο

Το µάθηµα αυτό στοχεύει στο να βοηθήσει 
τους φοιτητές να µπορούν να οικοδοµούν 
µε επιτυχία τις προϋποθέσεις για επιτυχή 
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υλοποίηση εφαρµογών ηλεκτρικού εµπο-
ρίου.  Το µάθηµα ασχολείται µε την επι-
λογή κατάλληλου λογισµικού, υλισµικού 
και υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων τα 
οποία εξυπηρετούν κατά καλύτερο δυνατό 
τρόπο τους επιχειρηµατικούς σχεδιασµούς, 
την εκχώρηση υπηρεσιών σε εξωτερικούς 
προµηθευτές, την φιλοξενία ιστοσελίδων, 
την εξερχόµενη κυκλοφορία διαδικτύου ως 
επίσης και την επεξεργασία και ολοκλήρω-
ση παραγγελιών.  Εξετάζει πώς να επιλέξει 
κανείς το σωστό τύπο ιστοσελίδας και τους 
σωστούς πωλητές και συµβούλους και πώς 
να τους διαχειρίζεται αποτελεσµατικά και 
επίσης πώς να οικοδοµήσει έναν ιστοχώρο 
που να ξεχωρίζει.  Εξετάζει επίσης την ικα-
νοποίηση των πελατών από την άποψη της 
εύκολης πρόσβασης, της γρήγορης παράδο-
σης του προϊόντος και της συνεχούς βελτιώ-
σης της ποιότητας και του περιεχοµένου της 
ηλεκτρονικής εµπορικής ιστοσελίδας.

ΕΧΝ 421  Χρηµατοοικονοµικά 
Παράγωγα 

Το µάθηµα αυτό προσφέρει µια εισαγωγή 
στην παγκόσµια αγορά παραγώγων µε έµφα-
ση στις εφαρµογές διαχείρισης κινδύνου και 
την χρηµατοοικονοµική µηχανική.  Εξηγεί 
πώς να επιλέξει κανείς τα σωστά παράγωγα 
και συγκεκριµένες τεχνικές αντιστάθµισης 
κινδύνου, τη διατίµηση παράγωγων προϊ-
όντων, τη µέθοδο της καθηµερινής αποτί-
µησης παραγώγων και τον προσδιορισµό 
κινδύνου αντισυµβαλλοµένου. 

ΕΧΝ 425  Χρηµατοοικονοµικές 
Προβλέψεις 

Το µάθηµα αυτό στοχεύει στο να βοηθήσει 
τον φοιτητή να κατανοήσει τις κύριες πο-
σοτικές µεθόδους εκµαίευσης κρίσεως που 
χρησιµοποιούνται για να γίνονται οικονο-
µικές προβλέψεις.  Πέραν των συµβατικών 
τεχνικών προβλέψεων, το µάθηµα εξετάζει 
κι άλλες τεχνικές που χρησιµοποιούνται 
σήµερα, όπως η τεχνική ανάλυση και η 
Riskmetrics παραµετρική µέθοδος υπο-
λογισµού.  Το µάθηµα καλύπτει τη χρήση 

στατιστικών γραφηµάτων για σκοπούς 
πρόβλεψης, µοντελοποίηση και πρόβλε-
ψη τάσεων, µοντελοποίηση και πρόβλεψη 
εποχικότητας, χαρακτηρισµός, µοντελο-
ποίηση και πρόβλεψη οικονοµικών κύκλων, 
πρόβλεψη µε µοντέλα πολλαπλής παλιν-
δρόµησης και αξιολόγηση και συνδυασµός 
προβλέψεων.  Εξετάζει επίσης τις µοναδιαί-
ες ρίζες, στοχαστικές µορφές, υποδείγµατα 
αυτοσυσχέτισης ARIMA και προγράµµατα 
εξοµάλυνσης, πρόβλεψη µεταβλητότητας 
και τεχνική ανάλυση.  

ΕΧΝ 424  Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών 
Καταστάσεων 

Το µάθηµα αυτό στόχο έχει την αποτελε-
σµατική λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων 
µέσω της ανάλυσης χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων.  Το µάθηµα παρέχει  µια γενι-
κή επισκόπηση της ανάλυσης χρηµατοοικο-
νοµικών καταστάσεων και στη συνέχεια µια 
εισαγωγή στη λογιστική και την χρηµατοοι-
κονοµική ανάλυση, συµπεριλαµβανοµένης 
της ανάλυσης µετοχικών χρηµατοδοτήσε-
ων και πιστώσεων καθώς και µοντέλα απο-
τίµησης σε µετρητά ή αποδοχές.  Το µάθηµα 
παρουσιάζει τη δυναµική σχέση που υφί-
σταται µεταξύ της ανάλυσης χρηµατοοικο-
νοµικών καταστάσεων και της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων από διευθυντικά στελέ-
χη µέσω της χρήσης µελετών περίπτωσης 
και αποσπάσµατα από χρηµατοοικονοµικές 
εκθέσεις. 

ΕΧΝ 403 Διοικητικά Παίγνια και 
Στρατηγική Συµπεριφορά 

Το µάθηµα αυτό επεξηγεί την έννοια ενός 
διοικητικού παίγνιου και πώς µπορεί κα-
νείς να εφαρµόζει τη στρατηγική σκέψη.  
Περιγράφει επίσης τις διάφορες µορφές 
παιγνίων και τις έννοιες λύσης των παιγνί-
ων σε στρατηγική µορφή.  Εξετάζει επίσης 
την ισορροπία Nash σε καθαρές και µικτές 
στρατηγικές.  Εξηγεί την έννοια των αξιό-
πιστων και µη-αξιόπιστων απειλών και των 



Τ Ο  Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

120

Σ ΧΟΛ Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ  Κ Α Ι  Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ

επαναλαµβανόµενων παιγνίων. Όλες οι έν-
νοιες συζητούνται σε σχέση µε την εφαρµο-
γή τους σε επιχειρηµατικές αποφάσεις.  

ΕΧΝ 440 Διπλωµατική Μελέτη

Στο µάθηµα αυτό ο φοιτητής καλείται να 
εκπονήσει διπλωµατική µελέτη υπό την επί-
βλεψη κάποιου καθηγητή του Τµήµατος.  Η 
µελέτη αυτή γίνεται ταυτόχρονα µε πρακτι-
κή εξάσκηση σε σχετικό εργασιακό χώρο.  
Η πρακτική εξάσκηση θα οδηγήσει στην 
εκπόνηση µιας διπλωµατικής µελέτης υπό 
µορφή ενδεχοµένως περιπτωσιολογικής 
µελέτης κατά τις τελικές πέντε εβδοµάδες 
του εξαµήνου. Ο φοιτητής µπορεί να ολο-
κληρώσει µια ανεξάρτητη έρευνα για ένα 
επιχειρησιακό θέµα που έχει σχέση µε την 
καθηµερινή ζωή για το οποίο θα πρέπει να 
έχει την έγκριση του ακαδηµαϊκού του επό-
πτη.

ΕΧΝ 441 Πρακτική  Άσκηση

Η πρακτική εξάσκηση θα γίνεται για περί-
που δέκα εβδοµάδες σε µια επιχείρηση ή σε 
µια κυβερνητική υπηρεσία ή άλλο εργασια-
κό χώρο που είναι σχετικός µε τις σπουδές 
του κάθε φοιτητή.  Το πρόγραµµα εργασί-
ας θα εγκριθεί από τον ακαδηµαϊκό επόπτη 
του φοιτητή που θα είναι και υπεύθυνος για 
την εποπτεία της τοποθέτησης του φοιτη-
τή σε κάποιο εργασιακό χώρο για πρακτική 
εξάσκηση.

ΑΓΓ 491 Αγγλικά για 
Χρηµατοοικονοµικά

Το µάθηµα δίνει την ευκαιρία στους φοι-
τητές να εξασκήσουν την κατανόηση προ-
φορικού και γραπτού λόγου όπως αυτός 
χρησιµοποιείται σε αυθεντικές περιστάσεις 
στο χώρο των Χρηµατοοικονοµικών.  Ο 
προφορικός λόγος περιλαµβάνει παρουσιά-
σεις, διαλέξεις, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 
προγράµµατα, συζητήσεις και συνεντεύξεις 
σε Εµπορικά και Χρηµατοοικονοµικά θέµα-
τα.  Ο γραπτός λόγος περιλαµβάνει κείµενα 
όπως ηλεκτρονικά µηνύµατα, επιστηµονικά 

άρθρα, εµπορικές επιστολές, οικονοµικές 
αναφορές, επιχειρησιακά έντυπα και προ-
τάσεις.  

ΑΓΓ 492 Αγγλικά για Ναυτιλιακά

Το µάθηµα δίνει την ευκαιρία στους φοι-
τητές να εξασκήσουν την κατανόηση προ-
φορικού και γραπτού λόγου όπως αυτός 
χρησιµοποιείται σε αυθεντικές περιστάσεις 
στο χώρο της Ναυτιλίας.  Αυτές περιλαµβά-
νουν παρουσιάσεις, διαλέξεις, τηλεοπτικά 
και ραδιοφωνικά προγράµµατα, συζητή-
σεις και συνεντεύξεις που ασχολούνται µε 
Ναυτιλιακά θέµατα. Οι φοιτητές εξασκού-
νται στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου 
για επιχειρησιακές συναντήσεις, επαγγελ-
µατικές διαπραγµατεύσεις, και παρουσι-
άσεις.  Οι φοιτητές εξασκούνται επίσης 
στην κατανόηση και εξοικείωση της  ειδι-
κής ορολογίας.  Γίνεται επιπλέον εξάσκη-
ση στη γραφή βιογραφικών σηµειωµάτων, 
ηλεκτρονικών µηνυµάτων, επιστηµονικών 
άρθρων, εµπορικών επιστολών, οικονοµι-
κών αναφορών, επιχειρησιακών εντύπων, 
σηµειωµάτων και προτάσεων.

ΕΣΔ 134  Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του 
Διαδικτύου

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείω-
ση των φοιτητών µε το διαδίκτυο και τις 
πιο δηµοφιλείς εφαρµογές του. Μελετάται 
η ιστορία του διαδικτύου και η θέση του 
στον τοµέα της επικοινωνίας µαζί µε την 
προσπάθεια ελέγχου της χρήσης και της 
ραγδαίας ανάπτυξής του που ανέδειξαν 
κάποια απρόβλεπτα ζητήµατα (διακρίσεις, 
παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιο-
κτησίας, έγκληµα, ψηφιακό χάσµα κ.λπ.).  Η 
χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου επικοι-
νωνίας µελετάται λεπτοµερώς (συζητήσεις, 
συνεργασία αποµακρυσµένων µεταξύ τους 
χρηστών, τηλεδιασκέψεις, διαδικτυακή τη-
λεφωνία κ.λπ.) παράλληλα µε τις βασικές 
υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες (µεταφορά 
αρχείων, πρόσβαση σε αποµακρυσµένους 
υπολογιστές κ.λπ.).  Το µάθηµα καλύπτει 
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και τεχνικά θέµατα σχετικά µε τα δίκτυα 
υπολογιστών και την πρόσβαση στο διαδί-
κτυο. 

ΔΞΤ 350  Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναµικού

Το µάθηµα εξετάζει τις πρακτικές διοίκη-
σης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού 
στη µεταβαλλόµενη Ξενοδοχειακή και 
Τουριστική Βιοµηχανία από µια στρατη-
γική σκοπιά.  Αναλύονται τα εξής θέµατα: 
ο ρόλος και η σηµασία της διοίκησης και 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού, µορφές, 
κίνητρα και ανάπτυξη παραγωγικότητας, 
ηγετικές και διαπροσωπικές ικανότητες, 
στρατηγικός προγραµµατισµός, δοµή και 
βασικές λειτουργίες του τµήµατος διεύ-
θυνσης ανθρώπινου δυναµικού, ανάλυση 
θέσεων εργασίας, στελέχωση τµηµάτων, 
αξιολόγηση στελεχών, εργασιακές σχέσεις, 
συστήµατα αµοιβών εργαζοµένων, καθώς 
και τρέχουσες και µελλοντικές προκλήσεις 
(π.χ., ανακύκλωση προσωπικού, εποχικότη-
τα, αυξανόµενο εργατικό και λειτουργικό 
κόστος).

ΔΞΤ 361  Συµπεριφορά του Καταναλωτή

Το µάθηµα αυτό σκοπεύει στο να βοηθήσει 
τον φοιτητή να κατανοήσει τις αρχές, τη 
φιλοσοφία και τις εφαρµογές που χαρακτη-
ρίζουν τη συµπεριφορά των καταναλωτών, 
ενώ παράλληλα δίδεται έµφαση στις σχε-
τικές εφαρµογές στον τουριστικό κλάδο.  
Αναλύονται τα εξής θέµατα:  Η διαδικασία 
λήψεως αποφάσεων αγοράς, η ψυχολογία 
της συµπεριφοράς των καταναλωτών, κί-
νητρα, υποκίνηση και αγοραστική συµπε-
ριφορά, προσωπικότητα, τρόπος ζωής και 
καταναλωτική συµπεριφορά, στάσεις και 
ανάλυση των στάσεων των καταναλωτών, 
ατοµικές προτιµήσεις, ατοµική ζήτηση και 
αγοραστική συµπεριφορά, το κοινωνικό 
και πολιτιστικό περιβάλλον της καταναλω-
τικής συµπεριφοράς, οµάδες συµµετοχής 
και οµάδες αναφοράς σε σχέση µε τη συ-
µπεριφορά του καταναλωτή, τµηµατοποί-
ηση καταναλωτικών αγορών και επιλογή 

και στόχευση σε τµήµατα καταναλωτών, 
τοποθέτηση προϊόντων σε καταναλωτικές 
αγορές, προσήλωση στη µάρκα, ανάµιξη µε 
το προϊόν, ικανοποίηση και προστασία των 
καταναλωτών, περιβάλλον µάρκετινγκ και 
συµπεριφορά των καταναλωτών.

ΓΒΤ 200  Οικολογία & Διαχείριση 
Περιβάλλοντος  

Η επιστήµη της  Οικολογίας, ιστορική ανα-
σκόπηση και σχέσεις µε άλλες επιστήµες. 
Περιβαλλοντική επιδείνωση, αιτίες και 
τρόποι βελτίωσής της. Λειτουργικές σχέ-
σεις οργανισµών µε το βιοτικό και µε το 
αβιοτικό τους περιβάλλον. Στρατηγικές 
προσαρµογής. ∆υναµική πληθυσµών και 
αλληλεπιδράσεων. Η έννοια της βιοκοινό-
τητας: σχέσεις ειδών-τροφικά δίκτυα. Η 
έννοια του οικοσυστήµατος: δοµή και λει-
τουργία. Βιογεωχηµικοί κύκλοι, ανακύκλω-
ση ύλης. Οικολογική διαδοχή και φυσική 
επιλογή. Τύποι βιοσυστηµάτων, διαφορές 
και οµοιότητες φυσικών και ανθρωπογενών 
οικοσυστηµάτων. Βιοποικιλότητα και δια-
τήρηση/διαχείριση της. Κυριότερες αιτίες 
περιβαλλοντικής ρύπανσης και ρόλος τους 
στην αποσταθεροποίηση του περιβάλλο-
ντος.  

ΓΒΤ 413  Aειφορική Γεωργία  

Το µάθηµα αναφέρεται στα συστήµατα φυ-
τικής και ζωικής παραγωγής που διασφα-
λίζουν τη διατήρηση των φυσικών πόρων. 
Αναλύεται η παρούσα κατάσταση της συµ-
βατικής γεωργίας και οι συνέπειες από την 
εφαρµογή του συστήµατος της εντατικής 
γεωργίας και κτηνοτροφίας. Αρχές αειφο-
ρικής γεωργίας, συστήµατα που προσφέ-
ρονται για εναλλακτικές µορφές γεωργίας: 
οργανική-βιολογική γεωργία, ολοκληρωµέ-
νη παραγωγή και γεωργία ακριβείας. Η γο-
νιµότητα του εδάφους και βελτιώσεις των 
εδαφικών πόρων. Αρχές βιολογικής και 
ολοκληρωµένης καταπολέµησης εχθρών, 
ασθενειών και ζιζανίων. Εκτίµηση και δια-
χείριση της βιοποικιλότητας στα γεωργικά 
οικοσυστήµατα. Εφαρµογή της βιολογικής 

παραγωγής φρούτων και λαχανικών και 
αειφορική µετασυλλεκτική διαχείριση γε-
ωργικών προϊόντων.

ΠΓΤ 110 Εισαγωγή στα Πολυµέσα

Στόχος του µαθήµατος είναι να εξοικειωθεί 
ο φοιτητής µε τη σχεδίαση εφαρµογών στον 
ευρύτερο χώρο των πολυµέσων και πολ-
λαπλών µέσων (cross-media). Καταρχήν 
παρουσιάζονται τεχνολογίες πολυµέσων, 
τρόποι ψηφιοποίησης, επεξεργασίας, απο-
θήκευσης και αναπαραγωγής  των πιο σηµα-
ντικών µέσων (π.χ. ήχου, εικόνας και video). 
Αναπτύσσεται η µεθοδολογία ανάλυσης, 
σχεδίασης και υλοποίησης εφαρµογών πο-
λυµέσων, ώστε να λαµβάνονται υπόψη όλοι 
οι παράγοντες λειτουργίας του παραγόµε-
νου συστήµατος. Αναλύονται επίσης θέµα-
τα σχετικά µε τις αισθητικές και κοινωνικές 
διαστάσεις των πολυµέσων και γενικότερα 
των πολλαπλών µέσων. Το µάθηµα περι-
λαµβάνει και πρακτική εξάσκηση κατά την 
οποία οι φοιτητές εξοικειώνονται µε λογι-
σµικά ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών. 

ΠΓΤ 130 Ιστορία της Τέχνης Ι

Γενικό µάθηµα πολιτισµικής ιστορίας. 
Εξετάζονται περιπτώσεις «καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας» στην πορεία του δυτικού πο-
λιτισµού από την προϊστορία ως τον ύστε-
ρο ευρωπαϊκό Μεσαίωνα. Αποτελείται από 
µια σειρά «επεισοδίων» από την ιστορία της 
ανθρώπινης δηµιουργίας, στην οποία σήµε-
ρα αναφερόµαστε ως «τέχνη». Εξετάζονται 
αντικείµενα, εικόνες και κτήρια, και οι δια-
δικασίες δηµιουργίας τους. Έµφαση δίνεται 
στις προθέσεις και αιτίες πίσω από τη δηµι-
ουργία αυτή, καθώς και στη σηµασία και τη 
χρήση που είχαν αυτές οι δηµιουργίες από 
τους ανθρώπους από τους οποίους και για 
τους οποίους κατασκευάστηκαν.  Το µάθη-
µα εξετάζει τους τρόπους µε τους οποίους 
αυτές οι δηµιουργίες ενσωµατώνουν το ιδε-
ολογικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµι-
κό συγκείµενο της εποχής τους.
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Σχολή Επιστηµών Υγείας

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό

Αναστάσιος Μερκούρης | Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Ο Αναστάσιος Μερκούρης είναι 
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα 
Νοσηλευτικής.  Αποφοίτησε από το τµήµα 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
και στη συνέχεια απόκτησε µεταπτυχιακό 
τίτλο (Msc) από το University of California 
San Francisco (U.S.A.) και διδακτορικό δί-
πλωµα από το Πανεπιστήµιο Αθηνών στη 
∆ιοίκηση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.   
Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως Επισκέπτης 
Καθηγητής στην Ελληνική Ανώτατη 
Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής και ως 
Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος 
του Τµήµατος Νοσηλευτικής στο Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα  Κρήτης.  Τα ερευνη-
τικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην 
οργάνωση της νοσηλευτικής φροντίδας, 
στην αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότη-
τας των προσφεροµένων υπηρεσιών υγείας, 
στη µέτρηση της σχετιζόµενης µε την υγεία 
ποιότητας ζωής,  στην προστασία των δι-
καιωµάτων των ασθενών, καθώς επίσης και 
στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Χριστιάνα Κούτα | Λέκτορας

Η Χριστιάνα Κούτα είναι Λέκτορας στο 
Τµήµα Νοσηλευτικής. Κατέχει διδακτο-
ρικό δίπλωµα από το Middlesex University 
(UK) καθώς επίσης και µεταπτυχιακό 
τίτλο από το University of East London 
(UK) στην Προαγωγή Υγείας. Έχει πτυχίο 
στη Νοσηλευτική από το Πανεπιστήµιο 
Indianapolis (USA) και δίπλωµα από τη 

Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου. Έχει διδάξει 
επί σειρά ετών στη Νοσηλευτική Σχολή 
Κύπρου. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 
περιλαµβάνονται θέµατα όπως η προαγω-
γή/αγωγή της υγείας, η κοινοτική φροντί-
δα, η σεξουαλικότητα, η κουλτούρα και το 
κοινωνικό φύλο.

Αικατερίνη Λαµπρινού | Λέκτορας

Η Αικατερίνη Λαµπρινού είναι Λέκτορας 
στο Τµήµα Νοσηλευτικής. Σπούδασε στο 
Τµήµα Νοσηλευτικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
και κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο στη Κλινική 
Νοσηλευτική και διδακτορικό δίπλωµα από 
το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. ∆ίδαξε ως Επισκέπτης Λέκτορας 
στο Τµήµα Νοσηλευτικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
και του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Στα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαµβά-
νονται το επίπεδο εκπαίδευσης που παρέ-
χουν τα νοσηλευτικά προγράµµατα ως προς 
τη φροντίδα υγείας των ηλικιωµένων και η 
δυνατότητα βελτίωσής τους και η διευκρί-
νιση του ρόλου των νοσηλευτών στις στρα-
τηγικές για την πρόληψη και διαχείριση 
ασθενών µε καρδιαγγειακά νοσήµατα.

Ευρυδίκη Παπασταύρου | Λέκτορας

Η Ευρυδίκη Παπασταύρου είναι Λέκτορας 
στο Τµήµα Νοσηλευτικής.  Κατέχει διδακτο-
ρικό δίπλωµα από το Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
µεταπτυχιακό τίτλο από το University of 
Manchester (UK), πτυχίο Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστηµών από το Πάντειο 
Πανεπιστήµιο και δίπλωµα Νοσηλευτικής 
και µεταβασικό δίπλωµα Νοσηλευτικής 
∆ιοίκησης από τη Νοσηλευτική Σχολή 
Κύπρου. Έχει διδάξει επί σειρά ετών στη 
Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου. Στα ερευνη-
τικά της ενδιαφέροντα περιλαµβάνονται η 
έννοια της φροντίδας, η ποιότητα της φρο-
ντίδας και η ικανοποίηση από τη φροντίδα 
καθώς επίσης η οικογενειακή επιβάρυνση 
από τη φροντίδα ασθενών µε χρόνια νοσή-
µατα.
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Ακαδηµαϊκό Προσωπικό (ενταγµένο) *

Μαίρη Μίτσιγγα |  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (ενταγµένη)

Στέλλα Ιωνά | Επίκουρος Καθηγήτρια (ενταγµένη) 

Σπύρος Σπύρου | Επίκουρος Καθηγητής (ενταγµένος)

Ανδρούλα Χριστοδούλου | Επίκουρος Καθηγήτρια (ενταγµένη)

Ευδοκία Αθηνή | Ανώτερη Λέκτορας (ενταγµένη)

Μαρία Δηµητρίου | Ανώτερη Λέκτορας (ενταγµένη) 

Ανδρούλα Ιωάννου | Ανώτερη Λέκτορας (ενταγµένη) 

Πανίκος Μασούρας | Ανώτερος Λέκτορας (ενταγµένος) 

Ελισάβετ Νικολάου | Ανώτερη Λέκτορας (ενταγµένη)

Άννα Χρυσάφη | Ανώτερη Λέκτορας (ενταγµένη)

Μαρία Αριστείδου | Λέκτορας (ενταγµένη) 

Μαριάννα Κωνσταντίνου | Λέκτορας (ενταγµένη) 

Μιχάλης Μουρούτης | Λέκτορας (ενταγµένος)  

Χριστιάνα Νικολάου-Χαραλάµπους | Λέκτορας (ενταγµένη) 

Τάσος Ξυρίχης | Λέκτορας (ενταγµένος)

Μαρία Παπαδοπούλου | Λέκτορας (ενταγµένη)

Σωκράτης Σωκράτους | Λέκτορας (ενταγµένος)

Παναγιώτα Ταµανά | Λέκτορας (ενταγµένη)  

Ιωάννα Τσαγγαρίδου-Φράγκου | Λέκτορας (ενταγµένη)

Μαρία Χατζηµπαλάση | Λέκτορας (ενταγµένη)

Σωτήρης Αυγουστή | Εκπαιδευτής (ενταγµένος)

Γεώργιος Αλεξάνδρου | Εκπαιδευτής (ενταγµένος)

Μάριος Σιαµµάς | Εκπαιδευτής (ενταγµένος)

Έλενα Σιακίδου-Παπά | Εκπαιδευτής Εργαστηρίου (ενταγµένη)

Θεοδώρα Χριστοδούλου | Εκπαιδευτής Εργαστηρίου (ενταγµένη)

Σ ΧΟΛ Η  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν  Υ Γ Ε Ι Α Σ

*  Ενταγµένο Ακαδηµαϊκό Προσωπικό είναι το προσωπικό που υπηρετούσε σε δηµόσιες σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Κύπρου (ΑΤΙ, ΑΞΙΚ, Νοσηλευτική 
Σχολή), των οποίων τα γνωστικά αντικείµενα εντάχθηκαν στο ΤΕΠΑΚ, και έχει ενταχθεί στο Πανεπιστήµιο µε ειδική διαδικασία που προνοεί η νοµοθεσία.
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Τµήµα Νοσηλευτικής

Εισαγωγή

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Νοσηλευτικής 
του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου είναι 
επιστήµονες νοσηλευτές µε ολοκληρωµέ-
νη επιστηµονική µόρφωση θεωρητική και 
πρακτική και µε δεξιότητες επικοινωνίας, 
διεπιστηµονικής συνεργασίας, εκπόνησης 
έρευνας και ανάληψης ηγετικού ρόλου στο 
χώρο της υγείας κατά τον 21ο αιώνα. 
Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί ώστε να 
συνάδει µε τη σχετική νοσηλευτική και 
πανεπιστηµιακή εκπαιδευτική νοµοθεσία. 
Επιπρόσθετα το πρόγραµµα συνάδει µε 
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Νοσηλευτική και έχει ληφθεί υπόψη η πολι-
τική της χώρας, περιλαµβανοµένης και εκεί-
νης που αφορά το  Γενικό Σχέδιο Υγείας.

Φιλοσοφία

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία θέτει το φοιτη-
τή στο επίκεντρο της µάθησης. Οι φοιτητές 
έχουν διαφορετικούς τρόπους µάθησης και 
η διδασκαλία επιτυγχάνεται µέσα σε ένα πε-
ριβάλλον εκπαίδευσης ενηλίκων ατόµων, το 
οποίο αναγνωρίζει τις ατοµικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες και φιλοδοξίες. Η διαδικασία 
µάθησης επιτυγχάνεται µε την αλληλε-
πίδραση και τη συνεργασία ανάµεσα στο 
διδακτικό προσωπικό, τους φοιτητές, τους 
κλινικούς λειτουργούς και τους χρήστες 
υπηρεσιών υγείας. Η ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης αποτελεί το κεντρικό στοιχείο ολό-
κληρου του προγράµµατος. Οι νοσηλευτι-
κές δεξιότητες και στάσεις ενθαρρύνονται,  
υποβοηθούνται και διευκολύνονται.    

Το πρόγραµµα αντανακλά ένα ψηλό επίπεδο 
κλινικής επάρκειας. Οι φοιτητές ενθαρρύ-
νονται να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής 
ανάλυσης της υπάρχουσας εφαρµοσµένης 
νοσηλευτικής τακτικής και των πρακτικών 
φροντίδας υγείας. Καλλιεργείται η τακτική 
της διά βίου µάθησης και εφαρµόζεται µια 
ποικιλία µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης 
που προάγει την ανάπτυξη της ανεξάρτητης 
µάθησης των νοσηλευτών. Αυτό είναι ιδιαί-
τερα σηµαντικό επειδή η µάθησή τους στη-
ρίζεται πάνω σε εκτεταµένη επιστηµονική 
βάση σχετικής θεωρίας και έρευνας, περι-
λαµβανοµένων της απόκτησης ικανότητας 
λήψεως κλινικών αποφάσεων και δεξιοτή-
των επίλυσης προβληµάτων.

Στόχοι του Τµήµατος

•  Να αναπτύξει επιστήµονες νοσηλευ-
τές/τριες µε ολοκληρωµένη µόρφωση 
οι οποίοι να ασκούν τη νοσηλευτική µε 
ασφάλεια και υπευθυνότητα και υψηλό 
επίπεδο κλινικής ικανότητας σε διάφο-
ρους χώρους φροντίδας υγείας.

•  Να επιτρέψει στους φοιτητές να επω-
φεληθούν πλήρως από την πανεπιστη-
µιακή εκπαίδευση καλλιεργώντας την 
προσωπική, διανοητική, κοινωνική 
και πολιτική ανάπτυξη και επίγνωση, 
η οποία µε τη σειρά της τους επιτρέπει 
να εξετάσουν και την άσκηση της νο-
σηλευτικής έτσι ώστε να συµβάλλουν 
θετικά τόσο στο νοσηλευτικό έργο όσο 
και στην κοινωνία.
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•  Να αναπτύξει επιστήµονες νοσηλευτές/
τριες οι οποίοι να αναλαµβάνουν ηγε-
τικούς ρόλους στις υπηρεσίες  παροχής 
φροντίδας και να προάγουν την υγεία.

•  Να ενθαρρύνει και να αναπτύξει τη διά 
βίου µάθηση και να υποστηρίζει τη συ-
νεχή επαγγελµατική, επιστηµονική νο-
σηλευτική ανάπτυξη.

•  Να αναπτύξει εγγεγραµµένους νοση-
λευτές/τριες επαγγελµατικά κατοχυ-
ρωµένους, οι οποίοι είναι ερευνητικά 
προσανατολισµένοι και επιδεικνύουν 
την ικανότητα να ενηµερώνονται συνε-
χώς και να αξιολογούν µε κριτικό πνεύ-
µα τη νέα γνώση.

•  Να προετοιµάσει εγγεγραµµένους νο-

σηλευτές/τριες, οι οποίοι εφαρµόζουν 
πρακτική τεκµηριωµένη βάσει ερευνη-
τικών δεδοµένων.

Οι Απόφοιτοι του Τµήµατος 
Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου θα:

•  Ασκούν τη νοσηλευτική διαθέτοντας 
υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτή-
των έτσι ώστε να εργάζονται αυτόνοµα, 
ως µέλη µιας διεπιστηµονικής οµάδας 
και σε συνεργασία µε τους χρήστες των 
υπηρεσιών υγείας. 

•  Επιδεικνύουν αντίληψη των ολιστικών 
αναγκών των καταναλωτών υπηρεσιών 
υγείας σε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλ-
λον υγείας, θα ασκούν τη νοσηλευτική 
χωρίς διάκριση και θα αναγνωρίζουν τη 
σπουδαιότητα της ισότητας και της κοι-
νωνικής συµµετοχής στην παροχή υπη-
ρεσιών υγείας.

•  Έχουν δεξιότητες στην επικοινωνία και 
ευαισθησία στις ψυχοκοινωνικές ανά-
γκες των χρηστών υπηρεσιών υγείας.

•  Είναι πολιτικά, νοµικά και ηθικά ενήµε-
ροι και θα ανταποκρίνονται κατάλληλα 
στις αλλαγές των πρακτικών στη φρο-
ντίδα υγείας.

•  Τεκµηριώνουν µε σύγχρονα επιστηµο-
νικά δεδοµένα τη νοσηλευτική πρακτι-
κή όσον αφορά στην εκτίµηση αναγκών, 
στον προγραµµατισµό, στην εφαρµογή 
και στην αξιολόγηση της παρεχόµενης 
φροντίδας. 

•  Συµβάλλουν αποτελεσµατικά στα θέµα-
τα δηµόσιας υγείας για την ικανοποίηση 
των αναγκών του πληθυσµού του 21ου 
αιώνα µε πλήρη κατανόηση της κοινω-
νικής, δηµογραφικής και τεχνολογικής 
ανάπτυξης καθώς και των εξελίξεων

   στη φροντίδα υγείας.

•  Επιδεικνύουν δεξιότητες κριτικής ανά-
λυσης και κριτικής αναθεώρησης στην 
ακαδηµαϊκή εργασία και την κλινική 
πρακτική.

Σ ΧΟΛ Η  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν  Υ Γ Ε Ι Α Σ

•  ∆ιαθέτουν ηγετικές ικανότητες και θα 
εργάζονται αποτελεσµατικά µέσα στις 
παραµέτρους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η Κυπριακή Νοµοθεσία. 

•    Αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται 
στην αλληλοσυσχέτιση της πρακτικής, 
της θεωρίας και της έρευνας κατά την 
παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας. 

Δοµή του Προγράµµατος

Η όλη δοµή του προγράµµατος βασίζεται 
σε δύο εξάµηνα ανά ακαδηµαϊκό έτος µε 13 
εβδοµάδες το κάθε εξάµηνο. Το πρόγραµ-
µα έχει χωριστεί σε θεµατικές ενότητες και 
κάθε ενότητα περιλαµβάνει ξεχωριστά µα-
θήµατα τα οποία κατανέµονται σε όλα τα 
εξάµηνα.

Κύριες Θεµατικές Ενότητες:

1.   Επιστήµες που στηρί-
ζουν τη Νοσηλευτική

2.  Νοσηλευτικές Θεωρίες

3.  Επαγγελµατική Ανάπτυξη

4.  Έρευνα για την Πρακτική

5.  Νοσηλευτική Πρακτική

6.  Μαθήµατα Επιλογής

7.  Erasmus

8.  Πτυχιακή Εργασία
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ΠΤΥΧΙΟ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο Εξάµηνο 2ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

NAΦ 111 Ανθρώπινη Ανατοµία και Φυσιολογία Ι 7 ΝΑΦ 112 Ανθρώπινη Ανατοµία και Φυσιολογία ΙΙ 5

ΨΥΧ  116 Εισαγωγή στην Ψυχολογία 4 ΒΙΟ 112 Βιολογία-Βιοχηµεία 5

ΝΟΣ 123 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήµη 5 ΚΟΝ 116 Κοινωνιολογία 3

ΕΠΛ 141 Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας 5 ΝΟΣ 121 Επικοινωνία 3

ΝΟΣ 151 Εισαγωγή στη Βασική Νοσηλευτική Ι 5 ΝΟΣ 152 Βασική Νοσηλευτική ΙΙ 7

ΑΓΓ 122  Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς 4 ΒΙΟ 110 Βιοφυσική 3

ΑΓΓ 150 Αγγλικά για Νοσηλευτικές Σπουδές 4

Σύνολο 30 Σύνολο 30

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

3ο Εξάµηνο 4ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΠΑΘ 218 Παθοφυσιολογία I (εφαρµογή στη νοσηλευτική) 5 ΠΑΘ 219 Παθοφυσιολογία IΙ (εφαρµογή στη νοσηλευτκή) 6

ΜΙΚ 219 Μικροβιολογία (εφαρµογή στη νοσηλευτική) 3 ΝΟΣ 217 Φαρµακολογία (εφαρµογή στη νοσηλευτική) 6

ΝΟΣ 225 Προαγωγή της Υγείας 3 ΕΠΛ 241  Πληροφορική της Υγείας 4

ΝΟΣ 233 Ηθική και Δεοντολογία στη Νοσηλευτική 2 ΝΟΣ 253 Παθολογική Νοσηλευτική  και Ειδικότητες ΙΙ 6

ΝΟΣ 251 Βασική Νοσηλευτική III 5 ΝΟΣ 255 Χειρουργική Νοσηλευτική και Ειδικότητες ΙΙ 6

ΝΟΣ 252 Παθολογική Νοσηλευτική  και Ειδικότητες I 6 Επιλεγόµενο:   
ΕΥΓ 261 Υγιεινή  της Εργασίας ή
ΠΒΟ 262 Ειδικά Θέµατα πρώτων Βοηθειών

2ΝΟΣ 254 Χειρουργική Νοσηλευτική και Ειδικότητες Ι 6

Σύνολο 30 Σύνολο 30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΝΟΣ 452 Παθολογική Νοσηλευτική και Ειδικότητες III 6 ΝΟΣ 431 Νοσηλευτική Διοίκηση και Ηγεσία 3

ΝΟΣ 453 Χειρουργική Νοσηλευτική και Ειδικότητες III 6 ΝΟΣ 459  Ειδικότητες / εµπέδωση (κλινικοί χώροι - ΜΕΘ, 
ΜΕΘ καρδιολογικού, ΤΑΕΠ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)  

17

ΕΡΥ 442 Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Έρευνας 6 ΠΡΟ 400 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 10

ΔΙΑ 414    Διατροφή και Ειδικές Δίαιτες 
                (εφαρµογή στη νοσηλευτική)

2

ΝΟΣ 457 Ογκολογική Νοσηλευτική 5

ΝΟΣ 458 Καρδιολογική Νοσηλευτική 5

Σύνολο 30 Σύνολο 30
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ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΝΟΣ 322 Νοσηλευτικές Θεωρίες και Μοντέλα 3 ΝΟΣ 324 Διαπολιτισµική Νοσηλευτική 5

ΕΠΙ 344 Eπιδηµιολογία (εφαρµογή στη νοσηλευτική) 4 ΨΥΧ 316  Ψυχολογία της Υγείας 4

ΠΑΔ 335  Eκπαίδευση (αρχές διδασκαλίας και µάθησης, 
εφαρµογή στη νοσηλευτική)

4 ΝΟΣ 354 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 6

ΣΤΑ 343 Στατιστική (εφαρµογή στη νοσηλευτική) 4 ΝΟΣ 353 Νοσηλευτική Φροντίδα Παιδιού 6

ΝΟΣ 355 Γεροντολογική Νοσηλευτική 6 ΝΟΣ 350 Μαιευτική 6

ΝΟΣ 356 Κοινοτική Νοσηλευτική 6 Επιλεγόµενο: 
ΓΕΝ 364 Γενετική ή
ΝΟΣ 365 Οικογενειακή Νοσηλευτική ή
ΝΟΣ 363 Αναπηρία και Αποκατάσταση 

3ΝΟΣ 334 Νοµικά Θέµατα στη Νοσηλευτική 3

Σύνολο 30 Σύνολο 30
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Περιγραφή Μαθηµάτων

Βασικές Επιστήµες

ΝΑΦ 111  Ανθρώπινη Ανατοµία και 
Φυσιολογία Ι

Σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση 
της δοµής και λειτουργίας του ανθρώπινου 
σώµατος (δοµή και λειτουργία των κυτ-
τάρων, των ιστών, των οργάνων και των 
συστηµάτων), που θα βοηθήσει στην κατα-
νόηση της νοσηλευτικής φροντίδας.   Στο 
τέλος του µαθήµατος ο φοιτητής θα απο-
κτήσει τη βασική γνώση της δοµής και της 
λειτουργίας του ανθρώπινου σώµατος και 
θα µπορεί να µετρήσει βασικές ανθρώπινες 
λειτουργίες, όπως για παράδειγµα την αρ-
τηριακή πίεση.  Οι φοιτητές θα έχουν την 
ευκαιρία πρακτικής άσκησης µε προπλά-
σµατα και άλλα οπτικοακουστικά µέσα που 
θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν και να 
εµπεδώσουν το θεωρητικό µέρος του µαθή-
µατος. 

ΝΑΦ 112  Ανθρώπινη Ανατοµία και 
Φυσιολογία ΙΙ 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εµβάθυνση 
στην κατανόηση της δοµής και λειτουργί-
ας του ανθρώπινου σώµατος (δοµή και η 
λειτουργία των κυττάρων, των ιστών, των 
οργάνων και των συστηµάτων), που θα 
βοηθήσει στην κατανόηση της νοσηλευτι-
κής φροντίδας. Στο τέλος του µαθήµατος ο 
φοιτητής θα αποκτήσει λεπτοµερή γνώση 
της δοµής και λειτουργίας του ανθρώπινου 
σώµατος και θα κατανοήσει και θα µπορεί 
να εξηγήσει τα συστήµατα του ανθρώπινου 
σώµατος, έχοντας την ικανότητα να ασκεί-
ται χρησιµοποιώντας µια συστηµατική προ-

σέγγιση.  Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία 
πρακτικής µε προπλάσµατα και άλλα οπτι-
κοακουστικά µέσα που θα τους βοηθήσουν 
να κατανοήσουν και να εµπεδώσουν το θε-
ωρητικό µέρος του µαθήµατος. 

ΒΙΟ 112  Βιολογία - Βιοχηµεία

Σκοπός του µαθήµατος είναι να κατανοήσει 
ο φοιτητής τις βιοχηµικές και βιολογικές δι-
αδικασίες που σχετίζονται µε τη λειτουργία 
του ανθρώπινου σώµατος. Το µάθηµα περι-
λαµβάνει τη βασική ανθρώπινη βιολογία, 
κύτταρα, πρωτεΐνες, βιολογικές µεµβράνες, 
σύνθεση πρωτεϊνών περιλαµβανοµένων 
των RNA, DNA, και άλλων κυτταρικών δι-
αδικασιών περιλαµβανοµένου και του κυτ-
ταρικού ελέγχου. Στο τέλος του µαθήµατος 
ο φοιτητής θα αποκτήσει βασική γνώση της 
ανθρώπινης βιολογίας ώστε να κατανοεί 
το ρόλο της κυτταρικής δυσλειτουργίας 
στη διαδικασία της νόσου. Οι φοιτητές θα 
έχουν την ευκαιρία πρακτικής άσκησης που 
θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να 
εµπεδώσουν το θεωρητικό µέρος του µαθή-
µατος.

ΨΥΧ 116  Εισαγωγή στηv Ψυχολογία 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρέχει 
στον φοιτητή τη βασική κατανόηση της 
ανθρώπινης συµπεριφοράς και της ανθρώ-
πινης αλληλεπίδρασης. Το µάθηµα περιλαµ-
βάνει θέµατα αναπτυξιακής ψυχολογίας, 
υποκίνησης, νοητικής και συναισθηµατικής 
ανάπτυξης, και προσωπικότητας. Στο τέλος 
του µαθήµατος ο φοιτητής θα αποκτήσει 
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µια βασική κατανόηση της ανθρώπινης συ-
µπεριφοράς και των αρχών της µάθησης.

ΝΟΣ 123  Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 
Επιστήµη 

Ενότητα Ιστορίας: Σκοπός του µαθήµατος 
είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στην ιστο-
ρία της Νοσηλευτικής έτσι ώστε να µπορεί 
να κατανοήσει την παρούσα θέση της. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει θέµατα όπως η έν-
νοια της φροντίδας διαχρονικά, ο ρόλος της 
γυναίκας στη νοσηλευτική, θρησκευτικές 
επιδράσεις, χαρισµατικοί ηγέτες, πολιτική 
ενηµέρωση, η ιστορία της νοσηλευτικής 
στην Κύπρο, σύγχρονες επιδράσεις. Στο 
τέλος του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει κα-
τανοήσει τον τρόπο µε τον οποίο η ιστορία 
έχει επηρεάσει την ανάπτυξη της νοσηλευ-
τικής και θα µπορεί να χρησιµοποιήσει τη 
γνώση της ιστορίας για να κατανοήσει τη 
διαµόρφωση της σύγχρονης νοσηλευτικής. 
Ενότητα Θεωρίας και Μοντέλων: Σκοπός 
του µαθήµατος είναι να διερευνήσει την 
εννοιολογική, θεωρητική, επιστηµονική 
και φιλοσοφική βάση της Νοσηλευτικής.  
Το µάθηµα περιλαµβάνει την ανάπτυξη και 
ανάλυση του γνωστικού πεδίου της νοση-
λευτικής, τη σχέση ανάµεσα στη θεωρία και 
την πρακτική, τη Νοσηλευτική ως επιστή-
µη, τέχνη και επάγγελµα, την έννοια της 
φροντίδας, και τη Νοσηλευτική ως ξεχωρι-
στό σώµα γνώσης. Στο τέλος του µαθήµατος 
ο φοιτητής θα έχει κατανοήσει µια ποικιλία 
νοσηλευτικών θεωριών και θα είναι ικανός 
να εφαρµόσει τα θεωρητικά µοντέλα και 
τις νοσηλευτικές θεωρίες στη νοσηλευτική 
πρακτική.  

ΝΟΣ 121  Επικοινωνία

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παράσχει 
στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις 
που θα συµβάλουν στην αποτελεσµατική 
προσέγγιση και στήριξη του ασθενή και 
της οικογένειάς του. Ειδικότερα, σκοπεύ-
ει να τους ευαισθητοποιήσει στη φύση της 
θεραπευτικής σχέσης και στη σηµασία 
της αποτελεσµατικής επικοινωνίας µετα-

ξύ του ασθενή και του προσωπικού υγεί-
ας. Επιπλέον, µέσω των φροντιστηριακών 
ασκήσεων και υπόδυσης ρόλων οι φοιτητές 
θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόσουν τις 
δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης που θα 
διδαχθούν, και να αναλύσουν το «βίωµα» 
της ασθένειας προκειµένου να κατανοήσουν 
τις δυσκολίες και τις ανάγκες των ασθενών 
και των συγγενών τους. 

ΕΠΛ 141  Εισαγωγή στην Πληροφορική 
της Υγείας

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει 
τους φοιτητές στις βασικές αρχές της επι-
στήµης των υπολογιστών όπως εφαρµόζο-
νται στη φροντίδα υγείας. Περιλαµβάνει 
βασικές δεξιότητες χειρισµού των ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών, χρήση διαδικτύου, αλ-
γορίθµους.
Στο τέλος του µαθήµατος ο φοιτητής θα 
χρησιµοποιεί τον υπολογιστή ως εργαλείο 
για τη διαχείριση δεδοµένων και επεξερ-
γασίας πληροφοριών καθώς επίσης και για 
πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο.
Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία εργα-
στηριακής άσκησης που θα τους βοηθήσει 
να κατανοήσουν και να εµπεδώσουν το θε-
ωρητικό µέρος του µαθήµατος.

ΕΠΛ 241  Πληροφορική της Υγείας

Σκοπός του µαθήµατος είναι εξετάσει τις 
εφαρµογές της πληροφορικής στις επιστή-
µες υγείας και ιδιαίτερα στη Νοσηλευτική. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει θέµατα πληροφο-
ριακών συστηµάτων νοσοκοµείων, βάσεων 
δεδοµένων, ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, 
συστηµάτων ταξινόµησης πληροφοριών 
υγείας, συστηµάτων λήψης κλινικών απο-
φάσεων και αρχών απεικονιστικών τεχνο-
λογιών όπως εφαρµόζονται στη φροντίδα 
υγείας. Στο τέλος του µαθήµατος ο φοιτη-
τής θα έχει κατανοήσει τις εφαρµογές της 
πληροφορικής στη φροντίδα υγείας.
Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία εργα-
στηριακής άσκησης που θα τους βοηθήσει 
στη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων και τη 
διαχείριση πληροφοριών υγείας καθώς στην 
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αναζήτηση πληροφοριών σε ηλεκτρονικές 
βιβλιοθήκες.

ΝΟΣ 151  Βασική Νοσηλευτική Ι

Σκοπός του µαθήµατος είναι να ει-
σαγάγει τους φοιτητές στις βασικές 
αρχές της Ολιστικής Νοσηλευτικής πρα-
κτικής. Περιλαµβάνει τους στόχους της 
Νοσηλευτικής ως επιστήµης, επαγγέλµατος 
και λειτουργήµατος, τις Νοµοθετικές ρυθ-
µίσεις για την άσκηση της Νοσηλευτικής 
στην Κύπρο και διεθνώς και τους βασικούς 
ρόλους στη νοσηλευτική φροντίδα υγείας. 
Αναλύονται οι έννοιες της υγείας, της ευεξί-
ας, της ανάπτυξης του ανθρώπου σε όλα τα 
στάδια της ζωής του και δίνεται το γενικό 
περίγραµµα των υπηρεσιών υγείας. Η νοση-
λευτική διεργασία σε όλα τα στάδια εξετά-
ζεται διεξοδικά.

ΝΟΣ 152  Βασική Νοσηλευτική ΙΙ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τις 
βασικές αρχές της Ολιστικής Νοσηλευτικής 
πρακτικής. Περιλαµβάνει ποικίλα θέµατα 
όπως η εισαγωγή σε νοσοκοµείο, η υγι-
εινή, οι αρχές αξιολόγησης της υγείας, οι 
αρχές  ασφάλειας στη φροντίδα υγείας, οι 
αρχές χορήγησης φαρµάκων, αίµατος, οξυ-
γόνου και άλλα. Στο εργαστηριακό µέρος 
του µαθήµατος οι φοιτητές αναµένεται 
να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες για 
την παροχή φροντίδας υγείας και τη λύση 
προβληµάτων. Οι φοιτητές εµπεδώνουν τη 
θεωρία που αποκτήθηκε και αναπτύσσουν 
τις δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες για 
έναν επαγγελµατία ώστε να παρέχει ασφα-
λή φροντίδα στους ασθενείς του.   Το µάθη-
µα περιλαµβάνει κλινική άσκηση.

ΝΟΣ 251 Βασική Νοσηλευτική ΙΙΙ

Σκοπός του µαθήµατος είναι η σε µεγαλύ-
τερο βάθος ανάπτυξη των βασικών αρχών 
της Ολιστικής Νοσηλευτικής πρακτικής. 
Το θεωρητικό µέρος του µαθήµατος περι-
λαµβάνει περιεγχειρητική νοσηλευτική, 
αρχές διαχείρισης ασθενών µε προβλήµατα 

ύπνου-ανάπαυσης, αρχές διαχείρισης ασθε-
νών που βιώνουν στρες και διάφορες άλλες 
παθήσεις.  Κατά τη διάρκεια του εργαστη-
ριακού µέρους του µαθήµατος οι φοιτητές 
αναµένεται να αναπτύξουν τεχνικές δεξιό-
τητες για την παροχή φροντίδας υγείας και 
τη λύση νοσηλευτικών προβληµάτων. Οι 
φοιτητές εµπεδώνουν τη θεωρία που απο-
κτήθηκε και αναπτύσσουν τις δεξιότητες 
οι οποίες είναι αναγκαίες για έναν επαγ-
γελµατία ώστε να παρέχει ασφαλή φροντί-
δα στους πελάτες του. Στο εργαστήριο ΙΙΙ 
αναµένεται ότι οι φοιτητές θα αναπτύξουν 
πιο περίπλοκες δεξιότητες σε πιο εξειδικευ-
µένες διαδικασίες. 

ΑΓΓ 122  Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς 
Σκοπούς 

Το µάθηµα ΑΓΓ 122 είναι ένα τρίωρο µάθη-
µα την εβδοµάδα, τεσσάρων πιστωτικών 
µονάδων. Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για 
την απόκτηση πτυχίου και επικεντρώνεται 
στην εκµάθηση των αγγλικών για ακαδηµα-
ϊκούς σκοπούς (ΑΑΣ). Στοχεύει να στηρίξει 
τις σπουδές των φοιτητών µε την ανάπτυξη 
της Αγγλικής γλώσσας σε ένα ακαδηµαϊκό 
επίπεδο. Αυτή η σειρά µαθηµάτων σκοπεύ-
ει να εξοικειώσει τους φοιτητές µε κείµενα 
σχετικά µε θέµατα γενικού και ακαδηµαϊκού 
περιεχοµένου και ενδιαφέροντος. Το υλικό 
θα χρησιµοποιηθεί για να εξοικειώσει τους 
φοιτητές µε είδη γραφής, όπως η αφήγηση 
και η περιγραφή. Θα αναπτύξει επίσης τις 
δεξιότητες ακουστικής κατανόησης των 
φοιτητών. Επιπλέον, οι φοιτητές θα έχουν 
την δυνατότητα να αναπτύξουν τον προ-
φορικό τους λόγο, συµµετέχοντας ενεργά 
σε διαλόγους, συνοµιλίες, και προφορικές 
παρουσιάσεις.

ΑΓΓ 150  Αγγλικά για Νοσηλευτικές 
Σπουδές

Το µάθηµα ΑΓΓ 150 διδάσκεται τρεις περιό-
δους την εβδοµάδα, είναι υποχρεωτικό για 
την απόκτηση πτυχίου και οι φοιτητές πι-
στώνονται µε  τέσσερεις µονάδες. Το µάθηµα 
δίvει έµφαση στην εκµάθηση της Αγγλικής 
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γλώσσας για Ειδικούς Ακαδηµαϊκούς 
Σκοπούς (ΑΕΑΣ). Το µάθηµα στοχεύει στο 
να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να 
χρησιµοποιούν την Αγγλική γλώσσα µε ευ-
χέρεια ως προσοντούχοι νοσηλευτές. Αυτό 
επιτυγχάνεται  µέσα από τη µελέτη δια-
φόρων θεµάτων και κειµένων. Οι φοιτητές 
θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν µε 
διάφορες µορφές του γραπτού λόγου (σύ-
γκριση και αντιπαράθεση, ανάλυση αιτιών 
και αποτελεσµάτων, και ταξινόµηση). Με 
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων καταβάλλε-
ται ιδιαίτερη προσπάθεια στην εξάσκηση 
και ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των 
σπουδαστών. Τέλος, ένας άλλος στόχος εί-
ναι να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να 
αναπτύξουν επαρκές λεξιλόγιο, φωνολογι-
κό έλεγχο και κοινωνιογλωσσολογική αντί-
ληψη έτσι ώστε να µπορούν να εκφραστούν 
µε ένα ικανοποιητικό βαθµό σαφήνειας, ευ-
φράδειας και αυθορµητισµού.

ΚΟΝ 116  Κοινωνιολογία

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξετάσει 
τις κοινωνικές, οικονοµικές, ιστορικές και 
πολιτιστικές συνθήκες και το διανοητικό 
κλίµα που δηµιούργησαν τον κλάδο της 
Κοινωνιολογίας. Θα εξετασθούν επίσης 
η σχέση της Κοινωνιολογίας µε τις άλλες 
επιστήµες, οι θεωρίες και τα µοντέλα που 
χρησιµοποιούνται στην Κοινωνιολογία, οι 
κοινωνικές δοµές, η οικογένεια και η κοι-
νότητα, και θα αναλυθούν οι κοινωνικές 
αλλαγές, οι ρόλοι, η προκατάληψη και οι 
στάσεις. Στο τέλος του µαθήµατος ο φοιτη-
τής θα είναι σε θέση να αναλύει τις δυνάµεις 
και τις νόρµες οι οποίες σχηµατίζουν την 
κοινωνική πρακτική και να εξετάζει εναλ-
λακτικές κοινωνικές πρακτικές. 

ΠΑΘ 218  Παθοφυσιολογία Ι

Σκοπός του µαθήµατος είναι να προσφέρει 
τη βασική γνώση όσον αφορά κυτταρικούς 
µηχανισµούς που συµβάλλουν στη διαδι-
κασία της νόσου. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
περιγραφή της µεταβολής της λειτουργίας 
όλων των κύριων συστηµάτων όπως συσχε-

τίζονται µε τα κυριότερα συνήθη νοσήµατα. 
Θα µελετηθούν οι συχνότερες ασθένειες, 
η πρόληψη, η αιτιολογία, σηµεία και συ-
µπτώµατα, διάγνωση, θεραπεία, πρόγνωση, 
τραύµατα και επούλωση, και η χρήση της 
ιατρικής παραποµπής για έρευνα και επαλή-
θευση. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί  στην ια-
τρική διάσταση των λοιµωδών νοσηµάτων 
και της ανοσολογίας, στα διατροφικά νοσή-
µατα, µεταβολικά, πεπτικά, δερµατολογικά, 
γυναικολογικά και ενδοκρινικά. Στο τέλος 
του µαθήµατος ο φοιτητής θα είναι ικανός 
να κατανοεί τη γένεση της νόσου. Το µάθη-
µα περιλαµβάνει κλινική άσκηση. 

ΜΙΚ 219  Μικροβιολογία

Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τον 
φοιτητή να γνωρίσει τις µεθόδους που χρει-
άζονται για την αποµόνωση και τον εντο-
πισµό των παθογόνων µικρο-οργανισµών 
(βακτήρια, ιούς, παράσιτα και µύκητες). Το 
µάθηµα καλύπτει θέµατα όπως η έννοια, η 
δοµή, τα είδη των µικροβίων, η µικροβιακή 
ονοµατολογία, οι ιοί, οι µηχανισµοί µετα-
φοράς γονιδίων και τα γενικά χαρακτηρι-
στικά των παθογόνων οργανισµών. Ακόµα, 
ειδική άµυνα του ξενιστή, ανοσοποιητικό 
σύστηµα, µικροβιακά και ιογενή νοσήµατα, 
επιδηµιολογία και κλινική µικροβιολογία. 
Ανοσολογικά και λοιµώδη νοσήµατα που 
ενδιαφέρουν τη δηµόσια υγεία. Στο τέλος 
του µαθήµατος ο φοιτητής θα είναι ικανός 
να κατανοήσει τη βιολογία των µικροοργα-
νισµών και να χρησιµοποιήσει αυτή τη γνώ-
ση για την επίλυση προβληµάτων δηµόσιας 
υγείας. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία 
εργαστηριακής άσκησης που θα τους βοη-
θήσει να κατανοήσουν και να εµπεδώσουν 
το θεωρητικό µέρος του µαθήµατος.

NOΣ 225  Προαγωγή της Υγείας 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει 
τους φοιτητές σε έννοιες που σχετίζονται µε 
την ενθάρρυνση θετικών αλλαγών σε σχέση 
µε την υγεία ανάµεσα σε άτοµα και οµάδες. 
Το µάθηµα καλύπτει τα τρέχοντα επίκαιρα 
θέµατα αγωγής και προαγωγής της υγείας, 
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το κόστος της φροντίδας, την αύξηση του 
προσδόκιµου επιβίωσης και τη διατήρη-
ση ή/και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τα 
θέµατα που θα ερευνηθούν περιλαµβάνουν 
τις πληθυσµιακές αλλαγές και την υγεία, 
την πολιτική υγείας και τα συστήµατα προ-
αγωγής της υγείας, συναφή ηθικά θέµατα, 
το άτοµο, την οικογένεια, την αξιολόγηση 
της κοινότητας, και τις στρατηγικές αγωγής 
υγείας. Στο τέλος του µαθήµατος ο φοιτη-
τής θα είναι σε θέση να συµβάλει στην προ-
αγωγή της υγείας, στον έλεγχο της νόσου 
και στη µείωση της νοσηρότητας και θνη-
σιµότητας. 

ΝΟΣ 233  Ηθική και Δεοντολογία στη 
Νοσηλευτική

Σκοπός του µαθήµατος είναι να επε-
κτείνει τη γνωσιολογική βάση της 
νοσηλευτικής σε θέµατα ηθικής και δεο-
ντολογίας που αφορούν την άσκηση του 
επαγγέλµατος. Περιέχει αρχές και κανόνες 
της νοσηλευτικής δεοντολογίας, εισαγωγή 
στην ηθική λήψη αποφάσεων και ανάλυση 
δυνητικών συγκρούσεων ανάµεσα στις προ-
σωπικές και επαγγελµατικές υποχρεώσεις. 
Επικεντρώνεται στην αναγνώριση ηθικών 
και δεοντολογικών θεµάτων τα οποία προ-
κύπτουν από τη νοσηλευτική άσκηση και 
στην εφαρµογή κριτικής σκέψης σε ηθικές 
αποφάσεις. Οι φοιτητές θα είναι ικανοί να 
διερευνούν και να εκφράζουν τις δικές τους 
αξίες και να διαµορφώνουν υγιείς πεποιθή-
σεις γύρω από τρέχοντα θέµατα υγείας. Στο 
τέλος του µαθήµατος ο φοιτητής θα εξοικει-
ωθεί µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα που αφο-
ρούν τη φροντίδα υγείας.

ΕΡΥ 442  Μεθοδολογία Νοσηλευτικής 
Έρευνας

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει 
τους φοιτητές στις αρχές της επιστηµονικής 
γνώσης. Θέµατα που θα εξεταστούν µέσα 
στο πλαίσιο του µαθήµατος περιλαµβά-
νουν: Την επιστηµολογία ως µετα-θεωρία 
της επιστήµης. Ταξινόµηση των επιστηµών, 
ανάλυση της δοµής και λειτουργίας της επι-

στηµονικής γνώσης. Υποθέσεις, θεωρίες, 
έννοιες, επιστηµονική εξήγηση και πρό-
γνωση, σχεδιασµό επιστηµονικών µελετών 
και ανάλυση δεδοµένων. Στο τέλος του 
µαθήµατος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να 
σχεδιάσει και υλοποιήσει µελέτες σε θέµατα 
επιστηµών υγείας ακολουθώντας ερευνητι-
κή µεθοδολογία. 

ΠΑΘ 219  Παθοφυσιολογία ΙΙ

Σκοπός του µαθήµατος είναι η ενίσχυση 
της γνώσης που αποκτήθηκε  µε το µάθηµα 
Παθοφυσιολογία Ι όσον αφορά τους κυττα-
ρικούς µηχανισµούς που εµπλέκονται στη 
διαδικασία της νόσου. Θα µελετηθούν συ-
νήθη νοσήµατα, πρόληψη, αιτιολογία, ση-
µεία και συµπτώµατα, διάγνωση, θεραπεία, 
πρόγνωση, τραύµατα και επούλωση, χρη-
σιµοποίηση των ιατρικών παραποµπών για 
έρευνα και επαλήθευση. Ιδιαίτερη προσο-
χή δίνεται στα καρδιαγγειακά και αιµατο-
λογικά νοσήµατα, ωτορινολαρυγγολογία, 
νεφρολογία, ουρολογία, ηπατολογία, χολη-
φόρα. Στο τέλος του µαθήµατος ο φοιτητής 
θα είναι ικανός να κατανοήσει τη γένεση 
της νόσου. Το µάθηµα περιλαµβάνει κλινική 
άσκηση. 

ΝΟΣ 217  Φαρµακολογία

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει 
τους φοιτητές στις βασικές αρχές της φαρ-
µακολογίας και να προσφέρει µια εκτενή 
ανασκόπηση όλων των ταξινοµήσεων των 
φαρµάκων, καθώς και εις βάθος µελέτη 
ειδικών σηµείων για κάθε κατηγορία φαρ-
µάκων. Περιλαµβάνει τη συζήτηση της 
φαρµακοκινητικής, φαρµακοδυναµικής, θε-
ραπευτικές επιδράσεις, ανεπιθύµητες αντι-
δράσεις, αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα 
και τροφές, καθώς και τη συναφή νοµική και 
ηθική πλευρά της χορήγησης φαρµάκων. 
Θα καλυφθούν τα φάρµακα του αυτόνοµου 
νευρικού συστήµατος και του κεντρικού 
νευρικού συστήµατος. Θα εξηγηθούν οι 
µηχανισµοί της δράσης, τα φαρµακολογικά 
αποτελέσµατα, οι φαρµακοκινητικές ιδιό-
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τητες και οι κλινικές χρήσεις παραγόντων 
που θεραπεύουν καρδιαγγειακές, γαστρε-
ντερικές, και πνευµονικές ασθένειες καθώς 
και χηµειο-θεραπευτικοί παράγοντες. Το 
µάθηµα επίσης περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
φάρµακα: αντιαρρυθµικά, αντιστηθαγχικά, 
αντιυπερτασικά, αντιπηκτικά, θροµβολυ-
τικά, αντιυπερλιπιδαιµικά, αντιασθµατικά, 
ορµόνες, στεροειδή, µη στεροειδή αντι-
φλεγµονώδη, και άλλα.  Στο τέλος του µα-
θήµατος ο φοιτητής θα µπορεί να κατανοεί 
τις δράσεις και παρενέργειες των φαρµάκων 
και θα µπορεί να χορηγεί µε ασφάλεια συ-
νταγογραφούµενα φάρµακα. 

ΝΟΣ 334  Νοµικά θέµατα στη 
Νοσηλευτική

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εµπλουτίσει 
τη γνωσιολογική βάση της νοσηλευτικής 
µε νοµικά θέµατα. Περιλαµβάνει εισαγωγή 
και επεξήγηση των Περί Νοσηλευτικής και 
Μαιευτικής Νόµων, τις ευρωπαϊκές οδηγίες 
για την άσκηση του επαγγέλµατος, τα δικαι-
ώµατα των ασθενών, τη νοµική ευθύνη των 
νοσηλευτών, την έννοια της αµέλειας, τη 
νοµική διάσταση της αυτονοµίας του επαγ-
γέλµατος καθώς επίσης και την αναγνώρι-
ση νοµικών θεµάτων που προκύπτουν κατά 
την άσκηση της νοσηλευτικής. Ο φοιτητής 
θα εξοικειωθεί µε τις βασικές πρόνοιες της 
νοµοθεσίας που αφορά στη νοσηλευτική 
φροντίδα. 

ΝΟΣ 252, ΝΟΣ 253, ΝΟΣ 452  
Παθολογική Νοσηλευτική  - 
Παθολογικές Ειδικότητες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

Σκοπός του µαθήµατος είναι η απόκτηση 
θεωρητικών και κλινικών γνώσεων για την 
παροχή εξατοµικευµένης φροντίδας, µε τη 
µέθοδο της νοσηλευτικής διεργασίας, σε 
ενήλικες ασθενείς µε οξέα ή χρόνια παθο-
λογικά νοσήµατα και η διευκόλυνση του 
φοιτητή στην εφαρµογή της γνώσης που 
αποκτήθηκε από προηγούµενα µαθήµα-
τα στην κλινική πρακτική. Η νοσηλευτική 

φροντίδα θα αναλυθεί µέσα σε ένα πλαίσιο 
στο οποίο προτάσσονται οι νοσηλευτικές 
διαγνώσεις και παρεµβάσεις µε έµφαση 
στην αιτιολόγηση της κάθε παρέµβασης.  
Το µάθηµα διεξάγεται µε µελέτη κλινικών 
περιπτώσεων µε στόχο την ανάπτυξη κρι-
τικής σκέψης.  Στο τέλος του µαθήµατος 
οι φοιτητές θα αναπτύξουν δεξιότητες στη 
νοσηλευτική διεργασία για τον εντοπισµό 
προβληµάτων του ασθενούς και την παρο-
χή φροντίδας. Θα καλλιεργήσουν την κρι-
τική σκέψη και θα αναπτύξουν δεξιότητες 
λήψης απόφασης στην κλινική πρακτική. 
Θα είναι σε θέση να διαγνώσουν και να δι-
αχειριστούν θεραπευτικά άτοµα µε χρόνια 
ή οξέα προβλήµατα και άλλα. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστήριο Νοσηλευτικών 
∆εξιοτήτων, στο τέλος του οποίου ο φοιτη-
τής θα είναι ικανός να µεταφέρει τη γνώση 
από τις επιστήµες και τα άλλα νοσηλευτικά 
θέµατα στη φροντίδα.  Θα αντιµετωπίζει το 
άτοµο ως ξεχωριστή βιο-ψυχο, κοινωνικο-
πολιτισµική και πνευµατική οντότητα και 
θα αναπτύξει βασικές νοσηλευτικές δεξι-
ότητες στην κλινική πρακτική. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει κλινική άσκηση.   

ΝΟΣ 254, ΝΟΣ 255, ΝΟΣ 453  
Χειρουργική Νοσηλευτική - 
Χειρουργικές Ειδικότητες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

Σκοπός του µαθήµατος είναι να διευκολύνει 
τους φοιτητές στην εφαρµογή της γνώσης 
που αποκτήθηκε από προηγούµενα µαθή-
µατα στην κλινική πρακτική. Το µάθηµα 
επικεντρώνεται σε έννοιες που σχετίζονται 
µε τη φροντίδα του ενήλικα µε οξείες ανά-
γκες φροντίδας, ιδιαίτερα σε σχέση µε τη 
χειρουργική νοσηλευτική από τη στιγµή 
που ο ασθενής ετοιµάζεται και καθοδηγεί-
ται για επικείµενη χειρουργική διαδικασία, 
µέχρι την άµεση προ-εγχειρητική περίοδο, 
τη φάση της επέµβασης, της ανάνηψης, της 
µετεγχειρητικής νοσηλευτικής φροντίδας 
και της αποκατάστασης. Ιδιαίτερη προσο-
χή δίνεται στις ψυχολογικές καθώς και τις 
βιολογικές αντιδράσεις του ασθενούς. Στο 
τέλος του µαθήµατος ο φοιτητής θα είναι σε 
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θέση να διερευνά τις ανάγκες του ενήλικα 
χειρουργικού ασθενούς και να τον νοσηλεύ-
ει µε τη µέθοδο της νοσηλευτικής διεργα-
σίας. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστήριο 
Νοσηλευτικών ∆εξιοτήτων, στο τέλος του 
οποίου ο φοιτητής θα είναι ικανός να µε-
ταφέρει τη γνώση από τις επιστήµες και τα 
άλλα νοσηλευτικά θέµατα στη φροντίδα.  
Θα αντιµετωπίζει το άτοµο ως ξεχωριστή 
βιο-ψυχο, κοινωνικο-πολιτισµική και πνευ-
µατική οντότητα και θα αναπτύξει βασι-
κές νοσηλευτικές δεξιότητες στην κλινική 
πρακτική. Το µάθηµα περιλαµβάνει κλινική 
άσκηση. 

ΠΒΟ 262  Ειδικά θέµατα Πρώτων 
Βοηθειών

Σκοπός του µαθήµατος είναι να αποκτήσει 
ο φοιτητής θεωρητική και πρακτική γνώ-
ση όσον αφορά την ακριβή αξιολόγηση και 
τις σωστές παρεµβάσεις σε έκτακτα περι-
στατικά. Ο φοιτητής µαθαίνει τι είναι οι 
πρώτες βοήθειες, τι γίνεται σε επείγουσες 
καταστάσεις (πώς πλησιάζει το θύµα, πώς 
καλεί σε βοήθεια, προφυλάξεις, πώς πλη-
σιάζει ο νοσηλευτής το θύµα σε δύσκολες 
καταστάσεις).  Στο τέλος του µαθήµατος ο 
φοιτητής θα είναι ικανός να αναγνωρίζει τις 
επείγουσες καταστάσεις και τον τρόπο αντί-
δρασης του ατόµου, να παίρνει τις κατάλ-
ληλες αποφάσεις όσον αφορά τη φροντίδα 
πρώτων βοηθειών και να δρα σύµφωνα µε 
τις αποφάσεις αυτές. Ακόµη, να αξιολογεί 
και υποστηρίζει τα τραυµατισµένα θύµατα 
καθώς και τα άτοµα µε οξύ πρόβληµα υγείας 
µέχρι τη στιγµή που θα αναλάβει ο ειδικός 
επιστήµονας του συστήµατος υγείας. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει εργαστήριο ώστε ο 
φοιτητής να έχει την ευκαιρία απόκτησης 
δεξιοτήτων που θα αναπτύξουν την επάρ-
κεια του στην αντιµετώπιση περιστατικών 
που χρήζουν άµεσης βοήθειας. 

ΕΥΓ 261  Υγιεινή της Εργασίας

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εντοπίσει 
όλα τα επίπεδα πρόληψης στη διατήρηση 
και προαγωγή της υγείας στο χώρο εργα-

σίας. Το µάθηµα επικεντρώνεται στο ρόλο 
της νοσηλευτικής στους χώρους εργασίας. 
Συζητούνται θέµατα προγραµµατισµού και 
πολιτικής και χρησιµοποιούνται ως παρα-
δείγµατα οι ανάγκες υγείας και ασφάλειας 
έναντι εργατικών ατυχηµάτων του εργαζό-
µενου πληθυσµού όπως είναι οι γυναίκες, 
οι εργαζόµενοι σε βάρδιες, οι εργαζόµενοι 
µε αναπηρίες, οι έφηβοι και οι ηλικιωµέ-
νοι εργαζόµενοι. Η σηµασία της άντλησης 
από την υπάρχουσα γνώση και ερευνητικά 
δεδοµένα επισηµαίνεται, ιδιαίτερα όταν 
σχετίζεται µε το ρόλο της νοσηλευτικής ερ-
γασιακής υγείας τόσο στην πρακτική όσο 
και στην πολιτική αποφάσεων. Στο τέλος 
του µαθήµατος ο φοιτητής θα είναι ικανός 
να γνωρίζει το ρόλο του νοσηλευτή εργα-
σιακής υγείας, να αντιµετωπίζει τα προβλή-
µατα υγείας που εµφανίζονται στο χώρο 
εργασίας και να γνωρίζει πώς να προλάβει 
την εµφάνιση αυτών των προβληµάτων και 
να προάγει την υγεία. Ακόµη, να χρησιµο-
ποιεί συγκεκριµένες δραστηριότητες για να 
περιορίζει τις επιδράσεις της ανικανότητας 
και να προάγει την ανεξαρτησία σε όλες τις 
πλευρές του καθηµερινού βίου. 

ΒΙΟ 110  Βιοφυσική

Σκοπός του µαθήµατος είναι να διδάξει τις 
βασικές έννοιες και αρχές της Φυσικής που 
σχετίζονται µε τη βιολογία, την ιατρική, τη 
βιοιατρική τεχνολογία και τη νοσηλευτική 
πράξη. Το µάθηµα περιλαµβάνει βασικές 
έννοιες της µηχανικής των στερεών και των 
υγρών στη θεωρία των κυµάτων και του ηλε-
κτρο-µαγνητισµού, και την αλληλεπίδραση 
της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε 
την ύλη. Ασχολείται µε ηλεκτροµαγνητι-
σµό, ακτίνες Laser, διαθερµίες, ακτινοθερα-
πεία, ακτινοπροστασία, και µηχανήµατα σε 
όλους τους χώρους της φροντίδας υγείας. 
Στο τέλος του µαθήµατος ο φοιτητής θα κα-
τανοήσει τη σχέση της φυσικής µε τη βιολο-
γία, την ιατρική, τη βιοϊατρική τεχνολογία 
και τη νοσηλευτική. Το µάθηµα περιλαµβά-
νει εργαστήριο ώστε οι φοιτητές να έχουν 
την ευκαιρία πρακτικής  που θα τους βοη-
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θήσει να κατανοήσουν και να εµπεδώσουν 
το θεωρητικό µέρος του µαθήµατος. 

ΕΠΙ 344  Επιδηµιολογία

Σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση 
της θνησιµότητας και νοσηρότητας, των 
ατοµικών χαρακτηριστικών (περιβαλλοντι-
κών, συµπεριφορικών) τα οποία επηρεάζουν 
την εµφάνιση της νόσου (παράγοντες κιν-
δύνου), µέτρα σύγκρισης, κλπ. Στο τέλος 
του µαθήµατος ο φοιτητής θα είναι ικανός 
να διαβάζει και να κατανοεί µια επιδηµιολο-
γική µελέτη. 

ΠΑΔ 335  Εκπαίδευση (Αρχές 
Διδασκαλίας και Μάθησης, Εφαρµογή 
στη Νοσηλεύτικη)

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τις 
αρχές της διαδικασίας διδασκαλίας και µά-
θησης και την εφαρµογή τους σε αίθουσα δι-
δασκαλίας ή σε κλινικό χώρο. Περιλαµβάνει 
θεωρίες της διαδικασίας διδασκαλίας και 
µάθησης, ενώ έµφαση δίνεται στις πρα-
κτικές στρατηγικές για προγραµµατισµό, 
διενέργεια και αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
εµπειριών στη νοσηλευτική. Στο τέλος του 
µαθήµατος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να 
προγραµµατίζει, διενεργεί και αξιολογεί εκ-
παιδευτικά προγράµµατα. 

ΣΤΑ 343  Στατιστική

Σκοπός του µαθήµατος να εισαγάγει τους 
φοιτητές σε βασικές διαδικασίες στατιστι-
κής που χρησιµοποιούνται στην έρευνα της 
φροντίδας υγείας. Το µάθηµα παρέχει τη 
βασική γνώση που είναι αναγκαία για την 
κατανόηση της µεταβλητότητας στα βιο-
λογικά φαινόµενα καθώς και για την ταξι-
νόµηση, ανάλυση, αξιολόγηση, περιγραφή 
και παρουσίαση δεδοµένων. Στο τέλος του 
µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει εξοικειωθεί 
µε τις στατιστικές διαδικασίες και θα είναι 
σε θέση να διαβάζει και να κατανοεί ερευ-
νητικές µελέτες. 

 

ΝΟΣ 355  Γεροντολογική Νοσηλευτική

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει 
τους φοιτητές στην παθοφυσιολογία της 
γήρανσης, τις αλλαγές που επισυµβαίνουν 
µε την ηλικία στο γερασµένο ανθρώπινο 
σώµα, καθώς και τα πολλαπλά προβλήµα-
τα υγείας των ηλικιωµένων. Θα αναλυθούν 
θέµατα που αφορούν τη βιολογική, την ψυ-
χολογική, την κοινωνική, τη νοµική και την 
ηθική διάσταση του γήρατος, τα συστήµατα 
παροχής φροντίδας σε οξείες καταστάσεις, 
µακροχρόνια φροντίδα, φροντίδα στην κοι-
νότητα και στο σπίτι, και αλλαγές που µπο-
ρεί να επηρεάσουν τα ηλικιωµένα άτοµα. 
∆ηµογραφικές τάσεις και η επίδρασή τους 
στα συστήµατα φροντίδας υγείας. Έµφαση 
θα δοθεί σε νοσηλευτικές έννοιες πρόληψης, 
διατήρησης της υγείας, σταθεροποίησης και 
αποκατάστασης.  Στο τέλος του µαθήµατος 
ο φοιτητής θα είναι ικανός να κατανοεί τον 
τρόπο µε τον οποίο το γήρας επηρεάζει την 
υγεία των ηλικιωµένων ατόµων και να χρη-
σιµοποιεί αυτή τη γνώση για να προάγει την 
υγεία των ηλικιωµένων ατόµων.  Το µάθηµα 
περιλαµβάνει κλινική άσκηση. 

ΝΟΣ 356  Κοινοτική Νοσηλευτική 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να κατανοήσει 
και να εφαρµόσει τις θεωρίες και αρχές που 
στηρίζουν τη νοσηλευτική πρακτική στην 
κοινότητα. Περιλαµβάνει θέµατα όπως ο 
ρόλος της πρόληψης και της προαγωγής 
της υγείας στην εκπαίδευση των ατόµων, 
των οικογενειών και της κοινότητας. Θα 
δοθεί ευκαιρία στους φοιτητές να ασχολη-
θούν µε διάφορα προγράµµατα στην κοι-
νότητα και να σχεδιάσουν την κλινική τους 
εµπειρία κάτω από την καθοδήγηση κλινι-
κών επιστηµονικών συνεργατών, µε έµφα-
ση στο εφαρµοσµένο µέρος του µαθήµατος.  
Στο τέλος του µαθήµατος ο φοιτητής θα 
έχει εξοικειωθεί µε τη θεωρητική βάση της 
κοινοτικής νοσηλευτικής, µε θέµατα κοινο-
τικής υγείας και θέµατα που αφορούν στο 
ρόλο του νοσηλευτή στη φροντίδα ατόµων, 
οικογενειών και οµάδων στην κοινότητα.  
Το µάθηµα περιλαµβάνει κλινική άσκηση,  η 
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οποία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη πε-
ριβαλλοντικής συνείδησης, στην οµαδική 
προοπτική και στις συναφείς νοσηλευτικές 
παρεµβάσεις. Περιλαµβάνει επίσης θέµατα 
που αφορούν στην επιδηµιολογία, την πο-
λιτική υγείας, τους κοινοτικούς πόρους, τη 
νοσηλευτική διεργασία, όπως αυτή σχετίζε-
ται µε θέµατα υγείας στην κοινότητα, περι-
λαµβανοµένων προγραµµάτων σχεδιασµού, 
οικογενειακής υγείας, δηµόσιας υγείας και 
κατ’ οίκον νοσηλείας. Το µάθηµα περιλαµ-
βάνει κλινική άσκηση. 

ΝΟΣ 431  Νοσηλευτική Διοίκηση και 
Ηγεσία 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγά-
γει τους φοιτητές σε θέµατα διοίκησης και 
ηγεσίας σε σχέση µε τη νοσηλευτική. Το 
µάθηµα θα συνδυάσει τη νοσηλευτική θεω-
ρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρµογή 
σε κύρια θέµατα διοίκησης και ηγεσίας. Τα 
θέµατα που θα εξετασθούν περιλαµβάνουν 
τον προγραµµατισµό, τη στοχοθέτηση, την 
επίλυση προβληµάτων και τη λήψη αποφά-
σεων, τη διαχείριση του χρόνου, την οργά-
νωση των οµάδων, τα συστήµατα παροχής 
φροντίδας και την οργάνωση νοσηλευτι-
κών υπηρεσιών. Στο τέλος του µαθήµατος 
οι φοιτητές θα κατανοήσουν ότι η διοίκη-
ση και η ηγεσία αποτελούν δύο ουσιώδεις 
προσδοκίες για όλους τους επιστήµονες νο-
σηλευτές, και ότι για την επιτυχηµένη διοί-
κηση και ηγεσία οι νοσηλευτές θα πρέπει να 
κατέχουν όχι µόνο γνώσεις και δεξιότητες, 
αλλά και µια στάση φροντίδας καθώς και 
καλλιεργηµένη προσωπικότητα. Ακόµα, 
θα αποκτήσουν τη θεωρητική και πρακτική 
γνώση η οποία θα βοηθήσει κάθε επαγγελ-
µατία νοσηλευτή στην αντιµετώπιση των 
διαρκώς µεταβαλλόµενων απαιτήσεων των 
υπηρεσιών υγείας. 

ΝΟΣ 324  Διαπολιτισµική Νοσηλευτική

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παράσχει 
στους φοιτητές µια εισαγωγή στις βασικές 
έννοιες διαπολιτισµικής Νοσηλευτικής. Το 
µάθηµα επικεντρώνεται σε θέµατα αυτό-

αξιολόγησης των πολιτισµικών προκατα-
λήψεων, διαφοροποίησης των όρων, θέµατα 
εθνικότητας, πολιτισµικής ποικιλότητας, 
µειονοτήτων και φυλής και ειδικές δια-πο-
λιτισµικές έννοιες που σχετίζονται µε τη 
νοσηλευτική πρακτική. Στοιχεία λεπτοµε-
ρούς πολιτισµικής αξιολόγησης επίσης θα 
αναλυθούν, καθώς και διάφορες κουλτούρες 
όσον αφορά διαφορές στην επικοινωνία, τη 
χρήση του προσωπικού χώρου, την κοινωνι-
κή οργάνωση, το χρόνο, τον περιβαλλοντι-
κό έλεγχο και τις βιολογικές παραλλαγές. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε θέµατα σύ-
γκρισης στην αντίδραση στον πόνο, τις δι-
αφορές φύλου, την ανατροφή των παιδιών, 
και τις διαφορετικές πρακτικές ανάµεσα 
στις κουλτούρες. Στο τέλος του µαθήµατος 
οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα 
να παρέχουν πολιτισµικά ευαίσθητη και 
κατάλληλα εξατοµικευµένη νοσηλευτική 
φροντίδα. 

ΨΥΧ 316  Ψυχολογία της Υγείας

Σκοπός του µαθήµατος είναι να περιγράψει 
το ρόλο και τη συµβολή της ψυχολογίας στη 
φροντίδα υγείας, και να προσφέρει γνώ-
ση και δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους 
φοιτητές να κατανοήσουν και να υποστηρί-
ξουν αποτελεσµατικά ενήλικες, παιδιά, και 
οικογένειες στην αρρώστια, την ανάρρωση 
και το θάνατο. Στοχεύει επίσης να ευαισθη-
τοποιήσει τους φοιτητές όσον αφορά στην 
προσωπική τους αντίδραση προς τη νόσο, 
την αναπηρία, τον πόνο, τη ζωή και το θά-
νατο. 

ΝΟΣ 354  Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει 
τους φοιτητές στις βασικές αρχές και την 
κλινική εµπειρία της ψυχιατρικής νοσηλευ-
τικής σε σχέση µε την πρόληψη ψυχικών 
διαταραχών, τη νοσηλευτική φροντίδα, τη 
θεραπεία και αποκατάσταση των ατόµων 
µε ψυχικές διαταραχές, και την εκπαίδευ-
ση ψυχικής υγείας. Το µάθηµα καλύπτει 
τις διαστάσεις της ολιστικής νοσηλευτικής 
ψυχικής υγείας. Παρεµβάσεις, ευθύνες και 
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λειτουργίες των νοσηλευτών ψυχικής υγεί-
ας. ∆ηµιουργία θεραπευτικού περιβάλλο-
ντος, θεραπευτική επικοινωνία νοσηλευτή 
– ασθενούς, νοσηλευτική φροντίδα µέσα 
και έξω από το νοσοκοµείο ατόµων µε σχι-
ζοφρένεια, συναισθηµατικές διαταραχές, 
νευρώσεις και άλλες διαταραχές. Επείγουσα 
νοσηλευτική ψυχιατρική φροντίδα, κοινο-
τική ψυχιατρική φροντίδα. Αρχές εκπαίδευ-
σης ψυχικής υγείας και δεοντολογίας. Στο 
τέλος του µαθήµατος οι φοιτητές θα γνωρί-
ζουν για τα ψυχο-κοινωνικά και ψυχιατρικά 
προβλήµατα και θα αναπτύξουν δεξιότητες 
εκτίµησης αναγκών, προγραµµατισµού, 
εφαρµογής και αξιολόγησης της παροχής 
φροντίδας σε ασθενείς µε ψυχο-κοινωνικά 
και ψυχιατρικά προβλήµατα. Το µάθηµα πε-
ριλαµβάνει κλινική άσκηση. 

ΝΟΣ 365  Οικογενειακή Νοσηλευτική 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει 
τους φοιτητές στην οικογενειακή νοση-
λευτική, µια διαφορετική και συναρπαστι-
κή διάσταση της νοσηλευτικής και ένα νέο 
ανεπτυγµένο πεδίο νοσηλευτικής πρακτι-
κής.  Το µάθηµα περιλαµβάνει θέµατα για 
την οικογένεια (λειτουργίες, ορισµοί, ρόλος 
της οικογένειας στην υγεία και στην ασθέ-
νεια), την οικογενειακή νοσηλευτική και 
άλλα. Στο τέλος του µαθήµατος οι φοιτητές 
θα είναι σε θέση να περιγράφουν το ρόλο 
και τη λειτουργία της οικογένειας στη σω-
µατική και ψυχική υγεία των ανθρώπων και 
να εξηγούν τη σηµασία της οικογενειακής 
νοσηλευτικής.

ΝΟΣ 350  Μαιευτική

Σκοπός του µαθήµατος είναι: να εισαγάγει 
τους φοιτητές στη βασική γνώση της διαδι-
κασίας της εγκυµοσύνης και του τοκετού. 
Περιλαµβάνει τη σύλληψη και την ανάπτυξη 
του εµβρύου, τις βιολογικές και ψυχοσυναι-
σθηµατικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη, 
τον φυσιολογικό τοκετό, επιπλοκές του 
τοκετού, λοχεία, θηλασµός, προβλήµατα 
εγκυµοσύνης, τις ανάγκες και τη φροντίδα 
του νεογνού.  Στο τέλος του µαθήµατος οι 

φοιτητές θα είναι σε θέση να περιγράψουν 
την αξιολόγηση και προαγωγή της υγείας 
της εγκύου, τις φυσιολογικές αλλαγές της 
εγκυµοσύνης, συνήθη  προβλήµατα κατά 
την εγκυµοσύνη και τη λοχεία. Ακόµη θα 
µπορούν να χρησιµοποιούν τη νοσηλευτική 
διεργασία για να παρέχουν κατάλληλη φρο-
ντίδα σε εγκύους. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
κλινική άσκηση. 

ΝΟΣ  353  Νοσηλευτική Φροντίδα 
Παιδιού 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξετάσει 
τη νοσηλευτική φροντίδα υγιών παιδιών, 
βρεφών και εφήβων, καθώς και εκείνων 
που παρουσιάζουν προβλήµατα υγείας. 
Περιλαµβάνει έννοιες σχετικές µε την 
ανάπτυξη και την ψυχολογία που χρησιµο-
ποιούνται για τη διάγνωση φυσιολογικών 
καταστάσεων και διακυµάνσεων στην κα-
τάσταση της υγείας παιδιών, βρεφών και 
εφήβων. ∆εξιότητες επικοινωνίας κατάλλη-
λες για την ηλικία, νοσηλευτικές στρατη-
γικές βασισµένες σε ερευνητικά δεδοµένα, 
και κριτική σκέψη για επιτυχή φροντίδα 
παιδιών σε διαφορετικούς κλινικούς χώ-
ρους. Στο τέλος του µαθήµατος οι φοιτητές 
θα αναπτύξουν γνώσεις για την υγεία και 
τη νόσο στα παιδιά, µε έµφαση τη φροντίδα 
που επικεντρώνεται στην οικογένεια και η 
οποία περιλαµβάνει έλεγχο, διδασκαλία και 
συµβουλευτική υγείας. Ακόµη, θα χρησι-
µοποιούν τη νοσηλευτική διεργασία για να 
παρέχουν κατάλληλη φροντίδα σε παιδιά. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει κλινική άσκηση.

ΓΕΝ 364  Γενετική

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγά-
γει τους φοιτητές στη δοµή, λειτουργία 
και τις διαταραχές του ανθρώπινου γενε-
τικού υλικού. Το µάθηµα καλύπτει αρχές 
χρωµοσωµιακής δοµής και λειτουργίας, τα 
σχήµατα κληρονοµικότητας του Μέντελ, 
µιτοχονδριακές νόσους, πολυπαραγοντική 
κληρονοµικότητα, βιοχηµική και µοριακή 
γενετική, χαρτογράφηση γονιδίων και κυτ-
ταρογένεση. Στο τέλος του µαθήµατος οι 
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φοιτητές θα κατανοήσουν τον τρόπο µε τον 
οποίο το ανθρώπινο γενετικό υλικό αντιδρά 
στην ποικιλότητα και την αρρώστια του αν-
θρώπινου πληθυσµού. 

ΝΟΣ 363  Αναπηρία και Αποκατάσταση

Σκοπός του µαθήµατος είναι η ανάπτυξη 
του ρόλου των νοσηλευτών στην αποκα-
τάσταση των χρονίως πασχόντων. Το µά-
θηµα καλύπτει τις αρχές και τη φιλοσοφία 
της νοσηλευτικής αποκατάστασης, θεωρίες 
και µοντέλο νοσηλευτικής αποκατάστασης, 
οµάδα αποκατάστασης, ζητήµατα ηθικής 
και δεοντολογίας στη νοσηλευτική απο-
κατάσταση, φυσικά µέτρα αποκατάστασης, 
τεχνικά µέσα αποκατάστασης, νοσηλευτική 
αποκατάσταση ασθενών µε χρόνια: κινητι-
κά, νευρολογικά, αναπνευστικά, καρδιαγ-
γειακά, και µεταβολικά προβλήµατα. Στο 
τέλος τους µαθήµατος οι φοιτητές θα έχουν 
εξοικειωθεί µε τις ιδιαιτερότητες της νο-
σηλείας των χρονίως πασχόντων, και τους 
χώρους και τον εξοπλισµό των κέντρων 
αποκατάστασης. 

ΔΙΑ 414  Διατροφή και Ειδικές Δίαιτες

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει 
τους φοιτητές στις βασικές αρχές διατροφής, 
στις λειτουργίες της πέψης, της απορρόφη-
σης και του µεταβολισµού των θρεπτικών 
συστατικών στο ανθρώπινο σώµα καθώς 
και στο ρόλο των βιταµινών, των αλάτων 
και ενζύµων στις διαδικασίες αυτές. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει θέµατα όπως ανατο-
µία και φυσιολογία του κυττάρου, λιπίδια, 
υδατάνθρακες, ίνες, πρωτεΐνες, βιταµίνες, 
άλατα, νερό, ορµόνες, ένζυµα, διατροφι-
κές ανάγκες του οργανισµού, διατροφικές 
θεραπευτικές εφαρµογές στην πρόληψη 
και θεραπεία κοινών νοσηµάτων και δια-
ταραχών, και ειδικές διαιτητικές συστάσεις 
για προβλήµατα όπως η υπογλυκαιµία, αλ-
λεργίες και διάφορα σύνδροµα.  Στο τέλος 
του µαθήµατος οι φοιτητές θα µάθουν να 
αναγνωρίζουν σηµεία και συµπτώµατα ανε-
πάρκειας, να εντοπίζουν καλές πηγές και 

διαθέσιµες µορφές διατροφικών συµπληρω-
µάτων και την κατάλληλη χρήση βιταµινών 
και αλάτων για καλή υγεία. 

ΝΟΣ 457  Ογκολογική Νοσηλευτική

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει 
τους φοιτητές στη γνώση και κατανόηση 
βασικών εννοιών στην ογκολογική νοση-
λευτική. Το µάθηµα καλύπτει την τρέχουσα 
γνώση και έρευνα στις αρχές της καρκινο-
γένεσης και θεραπευτικής του καρκίνου, τις 
ψυχοκοινωνικές αντιδράσεις στον καρκίνο, 
την ποιότητα ζωής ατόµων µε καρκίνο, τη 
φροντίδα ατόµου µε καρκίνο σε τελικό στά-
διο. Θα συζητηθούν θέµατα ηθικά, νοµικά 
και συστήµατος υγείας τα οποία επηρεά-
ζουν τη νοσηλευτική πρακτική στην ογκο-
λογία. Στο τέλος του µαθήµατος οι φοιτητές 
θα αναπτύξουν δεξιότητες στην εκτίµηση, 
προγραµµατισµό, εφαρµογή και αξιολόγη-
ση της φροντίδας ασθενών µε καρκίνο και 
θα προάγουν την πολιτική υγείας και την 
υποκίνηση για πρόληψη και καλή ποιότη-
τα ζωής. Το µάθηµα περιλαµβάνει κλινική 
άσκηση. 

ΝΟΣ 458  Καρδιολογική Νοσηλευτική

Σκοπός του µαθήµατος είναι η ανάπτυξη 
γνώσης στα καρδιαγγειακά νοσήµατα. Το 
µάθηµα προετοιµάζει τους φοιτητές για 
αξιολόγηση της καρδιαγγειακής λειτουργί-
ας, για ενσωµάτωση της αξιολόγησης των 
καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου 
στο ιστορικό υγείας και τη σωµατική αξιο-
λόγηση του ασθενούς, για χρησιµοποίηση 
παραµέτρων κατάλληλων για τον καθορι-
σµό της κατάστασης της καρδιαγγειακής 
λειτουργίας, και για ερµηνεία της κλινικής 
σηµασίας και των συναφών νοσηλευτικών 
εφαρµογών, συνεπειών που µπορούν να 
έχουν οι διάφορες εξετάσεις και διαδικασί-
ες που χρησιµοποιούνται για αξιολόγηση 
της καρδιαγγειακής λειτουργίας. Στο τέλος 
του µαθήµατος οι φοιτητές θα αναπτύξουν 
δεξιότητες φροντίδας ασθενών µε καρδι-
αγγειακά νοσήµατα και θα είναι ικανοί να 

αντιµετωπίζουν οξέα και χρόνια καρδιαγ-
γειακά προβλήµατα. Το µάθηµα περιλαµβά-
νει κλινική άσκηση.

ΝΟΣ 459  Ειδικότητες / Εµπέδωση 
(κλινικοί χώροι – ΜΕΘ καρδιολογικού, 
ΤΑΕΠ, χειρουργεία)

Σκοπός είναι η απόκτηση θεωρητικών και 
κλινικών γνώσεων, που θα επιτρέψουν την 
ακριβή εκτίµηση και τη σωστή νοσηλευτική 
παρέµβαση στην αντιµετώπιση κρίσιµων 
καταστάσεων σε ασθενείς εξειδικευµένων 
τµηµάτων:  Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, 
Επειγόντων Περιστατικών και Ατυχηµάτων, 
χειρουργεία, αναισθησιολογικό, µονάδα τε-
χνητού νεφρού.
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Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Επικοινωνίας

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό

Ανδρέας Λανίτης | Επίκουρος 
Καθηγητής

Ο Ανδρέας Λανίτης είναι Επίκουρος 
Καθηγητής στο Τµήµα Πολυµέσων και 
Γραφικών Τεχνών.  Κατέχει διδακτορικό τίτ-
λο από το University of Manchester (UK) µε 
ειδίκευση στην Επεξεργασία Εικόνας.  Έχει 
πτυχιακό τίτλο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.  
Εργάστηκε ως ερευνητής στο Division of 
Imaging Science and Biomedical Engineering 
στο University of Manchester και τα τε-
λευταία δέκα χρόνια δίδαξε στην ιδιωτική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση της Κύπρου.  Τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβά-
νουν τη χρήση στατιστικών µοντέλων εµ-
φάνισης σε εφαρµογές αποκωδικοποίησης, 
κωδικοποίησης και σύνθεσης ψηφιακών 
εικόνων.   

Νικόλας Τσαπατσούλης | Επίκουρος 
Καθηγητής

Ο Νικόλας Τσαπατσούλης είναι Επίκουρος 
Καθηγητής στο Τµήµα Επικοινωνίας και 
Σπουδών ∆ιαδικτύου.  Κατέχει διδακτορικό 
τίτλο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(ΕΜΠ) µε ειδίκευση στη Ψηφιακή 
Επεξεργασία Εικόνας, και έχει πτυχίο 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Εργάστηκε ως 
ερευνητής στο Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό 
Ινστιτούτο Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών 
και Υπολογιστών, ως επισκέπτης επίκουρος 
καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Κύπρου και 
ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο 
Πελοποννήσου. Τα ερευνητικά του ενδια-
φέροντα περιλαµβάνουν τη σύνθεση και 

ανάλυση ψηφιακών εικονοσειρών µε αν-
θρώπινες εκφράσεις, τη συµπίεση ψηφιακών 
εικόνων και βίντεο µε βάση την εστίαση 
οπτικής προσοχής και την ανάπτυξη συ-
στηµάτων ασφαλείας µε βάση βιοµετρικά 
χαρακτηριστικά.   

Αντώνης Δανός | Λέκτορας

Ο Αντώνης ∆ανός είναι Λέκτορας στο 
Τµήµα Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών.  
Κατέχει διδακτορικό και µεταπτυχιακό τίτ-
λο από το University of Essex (UK), µε ειδί-
κευση στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, 
και πτυχιακό τίτλο B.Sc. στη Φιλοσοφία 
από το Southeast Missouri State University 
(USA). ∆ίδαξε επί σειρά ετών στην ιδιωτική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση της Κύπρου.  Τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβά-
νουν την ιστορία και θεωρία της δυτικής 
τέχνης από την Αναγέννηση ως σήµερα, τη 
νεοελληνική και σύγχρονη κυπριακή τέχνη, 
την κριτική και ιστοριογραφία της τέχνης, 
την ιδεολογική και αισθητική κατασκευή 
της εθνικής ταυτότητας, και τον σύγχρονο 
οπτικό πολιτισµό.

Ελένη Κύζα | Λέκτορας

H Ελένη Κύζα είναι Λέκτορας στο Τµήµα 
Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου.  
Κατέχει διδακτορικό τίτλο από το πρό-
γραµµα Learning Sciences του πανεπι-
στηµίου Northwestern µε ειδίκευση στη 
Γνωστική Επιστήµη, µεταπτυχιακό τίτλο 
(Ed.M.) στην Τεχνολογία της Εκπαίδευσης 
από το Harvard Graduate School of 
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Education, Πτυχίο στην Εκπαίδευση (B.Sc. 
in Εducation, summa cum laude) µε ειδίκευ-
ση στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το 
Boston University και ∆ίπλωµα ∆ασκάλου 
από την Παιδαγωγική Ακαδηµία Κύπρου. 
Εργάστηκε ως ερευνήτρια στο πανεπιστή-
µιο Northwestern (ΗΠΑ), και ως µεταδι-
δακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήµιο 
Κύπρου.  Έχει διδάξει σε διάφορες βαθµίδες 
της εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων 
προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµά-
των στο Πανεπιστήµιο Κύπρου.  Τα ερευνη-
τικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στο ρόλο 
των σύγχρονων τεχνολογιών στη µάθηση 
και διδασκαλία και το σχεδιασµό και διε-
ρεύνηση αλληλεπιδραστικών τεχνολογι-
κών περιβαλλόντων µάθησης.  

Αντρέας Λαγός | Λέκτορας

Ο Αντρέας Λαγός είναι Λέκτορας στο 
Τµήµα Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών.    
Κατέχει διδακτορικό τίτλο από το Centre 
for Human Computer Interaction Design 
του City University (Λονδίνο) µε ειδίκευ-
ση σε E-learning, Multimedia and Social 
Networks. Απέκτησε µεταπτυχιακό (MSc) 
σε Interactive Multimedia από το Middlesex 
University (London) και Πτυχίο (BSc) σε 
Computer Science από το Webster University 
(USA) καθώς επίσης δίπλωµα σε Website 
Design & Development από το ίδιο πανε-
πιστήµιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρο-
ντα περιλαµβάνουν: Online Communities 
& Social Networks, Πολυµέσα, Μουσική, 
Human-Computer Interaction και την επι-
κοινωνία µέσω του διαδικτύου. 

Λάµπρος Λαµπρινός | Λέκτορας

Ο Λάµπρος Λαµπρινός είναι Λέκτορας 
στο Τµήµα Επικοινωνίας και Σπουδών 
∆ιαδικτύου.  Κατέχει διδακτορικό τίτλο από 
το University College London µε ειδίκευση 
στο Multimedia Communications και πτυ-
χίο Computer Engineering από το πανε-
πιστήµιο του Manchester. Έχει διδάξει ως 

επισκέπτης καθηγητής και εργάστηκε σαν 
ερευνητής σε πανεπιστήµια στην Αγγλία 
καθώς και στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. Οι 
ερευνητικές του δραστηριότητες επικε-
ντρώνονται στα δίκτυα υπολογιστών µε 
θέµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος να είναι 
οι ζωντανές τηλεδιασκέψεις και οι εφαρµο-
γές τους, η µετάδοση ήχου και εικόνας κατά 
ζήτηση, η διαδικτυακή τηλεφωνία, και το 
πρωτόκολλο IPv6. Παράλληλα, ασχολείται 
µε την τηλεµατική και τη χρήση διάφορων 
τηλεπικοινωνιακών µεθόδων στην τηλεϊα-
τρική.
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Τµήµα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Εισαγωγή

Το Τµήµα Επικοινωνίας και Σπουδών 
∆ιαδικτύου (ΕΣ∆) έχει ως στόχο την προ-
ώθηση της επιστήµης, της έρευνας, της δι-
δασκαλίας και των πρακτικών εφαρµογών 
στα πεδία της Επικοινωνίας, των Μαζικών 
Μέσων Ενηµέρωσης και του ∆ιαδικτύου.  
Στο Πρόγραµµα Σπουδών σε προπτυχιακό 
και µεταπτυχιακό επίπεδο, δίδεται έµφαση 
στη σχέση µεταξύ των παλαιών, των νέων 
και των αναδυόµενων µέσων επικοινωνί-
ας, αφενός, και της κοινωνικής δοµής και 
δράσης, σε τοπική, ευρωπαϊκή και διεθνή 
κλίµακα, αφετέρου.  Ειδικότερα, το Τµήµα 
στοχεύει στην επιστηµονική ανάλυση και 
κατανόηση των τρόπων µε τους οποίους η 
κοινωνική δράση διαµορφώνει και διαµορ-
φώνεται από τις νέες τεχνολογίες, καθώς 
και στο πώς αυτές επηρεάζουν την οικο-
νοµία, την πολιτική, τη διακυβέρνηση, την 
εκπαίδευση, τις κοινωνικές ταυτότητες και 
τον πολιτισµό γενικότερα. 

Το Τµήµα απονέµει πτυχίο στην Επικοινωνία 
και Σπουδές ∆ιαδικτύου.  Μετά από τα 
πρώτα δύο έτη σπουδών οι φοιτητές/τριες 
µπορούν να ακολουθήσουν µία από τρεις 
κατευθύνσεις σπουδών: α) Τεχνολογίες 
Επικοινωνίας, β) ∆ιαχείριση Πληροφορίας, 
και γ) Κοινωνία της Πληροφορίας.  

Με τη συµπλήρωση του προπτυχιακού 
προγράµµατος σπουδών, οι απόφοιτοι του 
Τµήµατος θα έχουν αποκτήσει τις απαραί-
τητες γνώσεις και δεξιότητες προκειµένου 
να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε µε-
ταπτυχιακά προγράµµατα ή να ασκήσουν 

επαγγέλµατα στον κλάδο της επικοινωνίας 
και των νέων τεχνολογιών.  Μεταξύ άλλων, 
µπορούν να στελεχώσουν επιχειρήσεις µέ-
σων µαζικής ενηµέρωσης (εφηµερίδες, ρα-
διόφωνα, τηλεοπτικά κανάλια, περιοδικά), 
διαφηµιστικές εταιρείες, εταιρείες ερευνών 
κοινής γνώµης, πολιτικού µάρκετινγκ και 
δηµοσίων σχέσεων, επιχειρήσεις που διαχει-
ρίζονται βάσεις δεδοµένων και πληροφορί-
ες, καθώς και ποικίλες δηµόσιες υπηρεσίες 
η λειτουργία των οποίων χρήζει διαδικτυα-
κών εφαρµογών, ακριβώς λόγω της ραγδαί-
ας εισόδου της Κύπρου στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας.
Το πτυχίο είναι το πρώτο πανεπιστηµιακό 
πτυχίο του είδους του στην Κύπρο. 

Όραµα Τµήµατος

Το Τµήµα Επικοινωνίας και Σπουδών 
∆ιαδικτύου φιλοδοξεί να:

•  Εξελιχθεί σε ένα ακαδηµαϊκό κέντρο 
αριστείας σε θέµατα διδασκαλίας, έρευ-
νας, και επαγγελµατικής πρακτικής στο 
πεδίο των παλαιών και νέων µέσων επι-
κοινωνίας. 

•  Προσφέρει στην κοινωνική, πολιτιστική 
και οικονοµική ανάπτυξη της Κύπρου.

•  Βοηθήσει τους αποφοίτους του να ανα-
πτύξουν τις δυνατότητες και δεξιότητές 
τους, ώστε να µπορούν να ανταποκρι-
θούν στις προκλήσεις της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας.
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•  Καλλιεργήσει κριτικό πνεύµα και να 
συµβάλει εποικοδοµητικά στη δηµιουρ-
γία µιας ανοικτής τοπικής και διεθνούς 
κοινωνίας.

Στόχοι Τµήµατος

Το Τµήµα Επικοινωνίας και Σπουδών 
∆ιαδικτύου στοχεύει να:

α)  Καθιερωθεί ως ένα διεπιστηµονικό κέ-
ντρο έρευνας των κοινωνικών, τεχνολο-
γικών και πολιτισµικών διαστάσεων των 
µέσων επικοινωνίας.

β)  Προωθήσει την κριτική σκέψη σε θέµατα 
που σχετίζονται µε τη φύση της επικοινω-
νίας. 

γ)  Συνεισφέρει στο δηµόσιο διάλογο όσον 
αφορά στους νέους τρόπους επικοινω-
νίας και την αλληλεπίδραση της τεχνο-
λογίας µε τον άνθρωπο.

δ)  Καλύψει τις ανάγκες στην τοπική αγο-
ρά εργασίας για άτοµα µε γνώσεις στη 
διαχείριση της πληροφορίας.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το 
Τµήµα επιδιώκει να: 

α)  Προσελκύσει φοιτητές/τριες, διδακτι-
κό, ερευνητικό, και διοικητικό προσω-
πικό υψηλής στάθµης. 

β)  Αναλάβει συστηµατική, διεπιστη-
µονική, και εφαρµοσµένη έρευνα 
υψηλού επιπέδου, µε σκοπό την καλύ-
τερη κατανόηση του πώς οι ανθρώπι-
νες δραστηριότητες διαµορφώνουν και 
διαµορφώνονται από τα υπάρχοντα και 
αναδυόµενα µέσα επικοινωνίας.

γ)   Προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαί-
δευση, σε προπτυχιακό και µεταπτυ-
χιακό επίπεδο, η οποία να συνδέεται, 
όπου αυτό είναι δυνατό, µε πρακτική 
άσκηση σε εργασιακούς χώρους.  

δ)  ∆ώσει στους αποφοίτους του τις κα-
τάλληλες εµπειρίες ώστε να µπορούν 
να αναπτύξουν µια ενήµερη και κριτική 
στάση απέναντι στο µεταβαλλόµενο 
πληροφοριακό και επικοινωνιακό περι-

βάλλον, προκειµένου να συµβάλλουν 
δηµιουργικά στην ευρύτερη κοινωνική 
ζωή. 

ε)  ∆ηµιουργήσει και να διατηρήσει σχέ-
σεις µε άλλα παρόµοια πανεπιστηµιακά 
τµήµατα και οργανισµούς στην Κύπρο 
και το εξωτερικό.

ζ)  Συνεισφέρει στη διαµόρφωση δηµόσιας 
πολιτικής στα θέµατα των νέων µέσων 
επικοινωνίας, στο τοπικό, ευρωπαϊκό, 
και διεθνές επίπεδο. 

η)  Αναπτύξει κουλτούρα αυτορυθµιζόµε-
νης και δια-βίου µάθησης. 

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Επικοινωνίας 
και Σπουδών ∆ιαδικτύου θα αποκτήσουν 
τα κατάλληλα επιστηµονικά εφόδια που 
θα τους επιτρέπουν να:

•  Εργασθούν αποδοτικά στον κλάδο των 
Επικοινωνιών και των Νέων Μέσων. 

•  Χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τα 
υπάρχοντα µέσα επικοινωνίας για την 
αναζήτηση, εύρεση, και µετάδοση της 
πληροφορίας.

•  Παρουσιάζουν τις ιδέες τους µε άρτιο 
τρόπο, γραπτώς και προφορικώς.

•  Συµµετέχουν δηµιουργικά στο σχε-
διασµό και την υλοποίηση οµαδικών 
προγραµµάτων, συµβάλλοντας στην 
οικοδόµηση της γνώσης και της καινο-
τοµίας. 

Πρόγραµµα Σπουδών

Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος 
Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου πε-
ριλαµβάνει υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού 
και µαθήµατα επιλογής.  Το πρόγραµµα 
σπουδών διαρκεί τέσσερα ακαδηµαϊκά έτη.  
Κάθε ακαδηµαϊκό έτος αποτελείται από δύο 
εξάµηνα.  Τα µαθήµατα προσφέρουν στους 
φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να σχηµατί-
σουν µια σφαιρική εικόνα για το γνωστικό 
αντικείµενο του Προγράµµατος Σπουδών.  
Στο τέλος του δεύτερου έτους, οι φοιτητές/
τριες καλούνται να επιλέξουν µία από τις 

ακόλουθες κατευθύνσεις: «Τεχνολογίες  της 
Επικοινωνίας», «∆ιαχείριση Πληροφορίας» 
και «Κοινωνία της Πληροφορίας».  Αυτές οι 
ευρείες γνωστικές περιοχές υποστηρίζονται 
από µαθήµατα, τα οποία εξοικειώνουν τους 
φοιτητές/τριες µε τη µεθοδολογία των κοι-
νωνικών επιστηµών, ενισχύουν τις ερευνη-
τικές τους ικανότητες και τους προσφέρουν 
βασικές γνώσεις και ειδικές δεξιότητες.  
Κατά το τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτη-
τές/τριες εκπονούν πτυχιακή εργασία σε 
θέµα σχετικό µε την κατεύθυνση την οποία 
επέλεξαν υπό την επίβλεψη του ακαδηµαϊ-
κού τους συµβούλου.
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ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κ ΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τεχνολογίες Επικοινωνίας Διαχείριση Πληροφορίας Κοινωνία της Πληροφορίας

A B Γ

Το περιβάλλον των τεχνολογιών επι-
κοινωνίας: οικονοµικές διαστάσεις, 
ζητήµατα παραγωγής, π.χ., σχεδι-
ασµός ιστοσελίδων, ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, πρωτόκολλα, διαδίκτυο, 
τηλεπικοινωνίες.  Εργαστηριακά µα-
θήµατα (media studios) και παραγω-
γή πρωτογενούς υλικού αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος του προγράµ-
µατος.Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες 
θα πρέπει να ολοκληρώσουν κάποιες 
απλές παραγωγές. Αυτές µπορεί να 
αφορούν στο σχεδιασµό ιστοσελίδας, 
podcasts, blog ή κάποια άλλη εργασία 
σε υπολογιστή, η οποία θα καθοριστεί 
σε συνεργασία µε τους καθηγητές 
τους.

Η οργάνωση της πληροφορίας,  
διαχείριση βάσεων δεδοµένων, 
επιχειρήσεις παροχής πληροφοριών, 
ασφάλεια, ρυθµιστικό πλαίσιο, 
γνώση και διαχείριση περιεχοµένου 
(π.χ. αναζήτηση βάσεων δεδοµένων 
στο διαδίκτυο).  Ιδιωτικότητα, 
δεοντολογία και δίκαιο. Πνευµατική 
ιδιοκτησία. Εµπορευµατοποίηση και 
πειρατεία.  Επικοινωνιακή πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιβάλλοντα 
διεπαφής ανθρώπου-υπολογιστή.

Παγκοσµιοποίηση. Μετα-βιοµηχανική 
κοινωνία. Ψηφιακή οικονοµία. 
Αλλαγές στην απασχόληση. Κοινωνία 
των Δικτύων.  Ιστορία των Μέσων. 
Ανάλυση των Μέσων και κοινωνική 
µεταβολή.  Κοινωνική θεωρία – οι 
κυριότεροι θεωρητικοί του πεδίου  
(π.χ. Baudrillard, Castells, Daniel Bell, 
Webster).  Ζητήµατα της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας, πολιτισµός και 
τεχνολογία, πολιτική και διαδίκτυο.  
Η Κύπρος και η Μεσόγειος στο 
παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον των 
Μέσων.

Αυτά τα µαθήµατα 
προσανατολίζουν σε πρακτικά 
ζητήµατα  σχεδιασµού και  χρήσης 
των τεχνολογιών της επικοινωνίας.

Αυτά τα µαθήµατα θα δίνουν 
έµφαση στη διαχείριση της 
πληροφορίας και στα προβλήµατα 
που τη συνοδεύουν.

Αυτά τα µαθήµατα θα έχουν 
περισσότερο θεωρητικό 
προσανατολισµό, συσχετιζόµενα µε 
την επικοινωνιακή πολιτική.

Οι πρωταρχικές εστίες έµφασης στην κάθε κατεύθυνση είναι ως ακολούθως: 
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ΠΤΥΧΙΟ  -  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο Εξάµηνο 2ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΕΣΔ 130 Εισαγωγή στις Σπουδές Επικοινωνίας 5 ΕΣΔ 135 Εισαγωγή στις Εφαρµογές Υπολογιστών 5

ΕΣΔ 131 Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήµες 5 ΕΣΔ 136 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία 5

ΕΣΔ 132  Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον:  
Ανάπτυξη και Χαρακτηριστικά  

5 ΕΣΔ 100 Δηµιουργία Περιεχοµένου I 5

ΕΣΔ 133  Εισαγωγή στις Μεθόδους των Κοινωνικών 
Επιστηµών 

5 ΕΣΔ 110 Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επικοινωνιακό Σύστηµα  6

ΕΣΔ 134 Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του Διαδικτύου 6 ΕΣΔ 137 Νεώτερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία 5

ΑΓΓ 122 Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς 4 ΑΓΓ 170 Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας I 4

Σύνολο 30 Σύνολο 30

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

3ο Εξάµηνο 4ο Εξάµηνο

 ECTS  ECTS

ΕΣΔ 230  Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία I:  
Ποσοτική Ανάλυση

5 ΕΣΔ 231  Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία II:  
Ποιοτική Aνάλυση

5

ΕΣΔ 200 Δηµιουργία Περιεχοµένου II  6 ΠΓΤ 110 Εισαγωγή στα Πολυµέσα 6

ΕΣΔ 210  Επικοινωνιακή Πολιτική:  
Ο Ρόλος του Κράτους και της Αγοράς  

5 ΕΣΔ 232 Έρευνα στο Διαδίκτυο και µέσω του Διαδικτύου 5

ΕΣΔ 220 Θεωρία των Μέσων 5 ΕΣΔ 222  Το Τοπίο των Κυπριακών και Μεσογειακών  
Μέσων 

5

ΕΣΔ 221 Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας   5 ΕΣΔ 211 Επικοινωνιακή Ηθική και Νοµικό Πλαίσιο 5

ΑΓΓ 220 Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας II 4 ΑΓΓ 270 Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας III 4

Σύνολο 30 Σύνολο 30
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ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κ ΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Φάση Επιλογής Κατευθύνσεων (3ο και 4ο 
έτος/ 5ο, 6ο, 7ο και  8ο εξάµηνο)

Για να προχωρήσουν από το δεύτερο στο 
τρίτο έτος, οι φοιτητές/τριες πρέπει να 
συγκεντρώσουν τις 60 πιστωτικές µονά-
δες του δευτέρου έτους.  Επιπλέον, για να 
προχωρήσουν σε κατεύθυνση επιλογής 
τους, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν 
παρακολουθήσει επιτυχώς τα µαθήµατα του 
2ου, 3ου και 4ου εξαµήνου που αντιστοιχούν 
στη συγκεκριµένη κατεύθυνση, µε ελάχι-
στο επίπεδο ποιότητας που θα καθορισθεί 
από το Τµήµα.  Τα µαθήµατα αυτά σηµαί-
νονται µε τους εξής κώδικες: Κωδικός x0x = 
Μαθήµατα Τεχνολογίες της Επικοινωνίας, 
Κωδικός x1x = Μαθήµατα ∆ιαχείρισης της 
Πληροφορίας, Κωδικός x2x = Μαθήµατα 
Κοινωνίας της Πληροφορίας.  Παρακάτω 

φαίνεται σε υπόµνηµα το σύστηµα της 
κωδικοποίησης όλων των µαθηµάτων του 
Προγράµµατος Σπουδών.

Δοµή

Σε κάθε κατεύθυνση, στο 5ο και 6ο εξάµη-
νο, οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν δύο 
υποχρεωτικά µαθήµατα, στο 7ο εξάµηνο 
παρακολουθούν ένα υποχρεωτικό µάθηµα, 
ενώ στο 8ο εξάµηνο υποχρεούνται να εκπο-
νήσουν πτυχιακή εργασία. 
Η παρακολούθηση υποχρεωτικών κατ’ 
επιλογήν µαθηµάτων και µαθηµάτων ελεύ-
θερης επιλογής εξαρτάται από την ανά εξά-
µηνο διαθεσιµότητά τους.  Τα µαθήµατα 
αυτά ορίζονται και διατίθενται σύµφωνα µε 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες και την ιδιαίτε-
ρη φύση του προγράµµατος σπουδών του 
Τµήµατος. 

Μαθήµατα Επιλογής

Οι φοιτητές/τριες µπορούν να επιλέγουν 
κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα (ή 
αλλιώς περιορισµένης επιλογής) από τον 
κατάλογο των προσφερόµενων µαθηµάτων 
του Tµήµατος Πολυµέσων και Γραφικών 
Τεχνών καθώς και από άλλα Τµήµατα άλ-
λων Σχολών του Πανεπιστηµίου. Mαθήµατα 
ελεύθερης επιλογής µπορούν να επιλέγουν 
από άλλα Τµήµατα άλλων Σχολών του 
Πανεπιστηµίου.  Επίσης, υποχρεωτικά µα-
θήµατα µιας κατεύθυνσης µπορούν να προ-
σφερθούν ως κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
των άλλων δύο.

Πρακτική  Άσκηση

Η πρακτική άσκηση ενσωµατώνεται στο 
πρόγραµµα σπουδών στο 7ο εξάµηνο, µε την 
πιθανότητα να επεκταθεί κατά την περίοδο 
των διακοπών των Χριστουγέννων.  Η πρα-
κτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τους 
φοιτητές/τριες που ακολουθούν την κατεύ-
θυνση «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας» και 
προαιρετική για τους φοιτητές/τριες των 
δύο άλλων κατευθύνσεων.

Πτυχιακή Εργασία

Με την καθοδήγηση ενός επιβλέποντος κα-
θηγητή, ο φοιτητής/τρια επιλέγει και ανα-
πτύσσει ένα ερευνητικό πρόγραµµα (που 
µπορεί να έχει πολλές µορφές) το οποίο 
αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό ζήτηµα 
ακαδηµαϊκού ή/και πρακτικού χαρακτήρα.

Κωδικοί Τµηµάτων

ΕΣΔ =  Τµήµα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

ΠΓΤ =  Τµήµα Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών

ΗΜΠ =  Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής 

ΕΧΝ = Τµήµα Εµπορίου, Χρηµατοοικονοµικών και Ναυτιλίας

ΑΓΓ =   Αγγλική Γλώσσα, Κέντρο Γλωσσών

Κωδικός ΧΧΧ: Πρώτο ψηφίο = Έτος

Δεύτερο ψηφίο = Κατηγορία

Τρίτο/Τέταρτο ψηφίο = Αύξων Αριθµός

Κωδικός x0x = Μαθήµατα Τεχνολογίες της Επικοινωνίας

Κωδικός x1x = Μαθήµατα Διαχείρισης της Πληροφορίας

Κωδικός x2x = Μαθήµατα Κοινωνίας της Πληροφορίας

Κωδικός x3x = Μαθήµατα Κοινά στις 2 ή και στις 3 κατευθύνσεις

Κωδικός x4x = Πρακτική Άσκηση

Κωδικός x5x = Διπλωµατική Εργασία (προετοιµασία και εκπόνηση)

Μαθήµατα Τµήµατος ανά Κατηγορία:

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΕΣΔ 450 Προετοιµασία Πτυχιακής Εργασίας 6 ΕΣΔ 453 Πτυχιακή Εργασία 25

ΕΣΔ 440 Πρακτική Άσκηση 6 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 5

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6

* βλέπε πίνακα 3 * βλέπε πίνακα 3

Σύνολο 30 Σύνολο 30

ΠΤΥΧΙΟ -  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΕΣΔ 300  Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών

6 ΕΣΔ 302  Δηµιουργία Οπτικού Περιεχοµένου Μέσω 
Κάµερας   

6

ΕΣΔ 301  Εισαγωγή στον ‘Ηχο για Μουσική, Ραδιοφωνική, 
Τηλεοπτική και Διαδικτυακή Παραγωγή

6 ΕΣΔ 303 Προγραµµατισµός Διαδικτυακών Εφαρµογών 6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό / ελεύθερη επιλογή* 6 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό / ελεύθερη επιλογή* 6

* βλέπε πίνακα 1 & 2 * βλέπε πίνακα 1 & 2

Σύνολο 30 Σύνολο 30
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ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κ ΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΕΣΔ 451 Προετοιµασία Πτυχιακής Εργασίας 6 ΕΣΔ 454 Πτυχιακή Εργασία 25

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 5

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6

* βλέπε πίνακα 3 * βλέπε πίνακα 3

Σύνολο 30 Σύνολο 30

ΠΤΥΧΙΟ -  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΕΣΔ 310 Η Επικοινωνιακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 ΕΣΔ 311 Επικοινωνία στις Οργανώσεις 6

ΠΓΤ 240 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 6 ΕΣΔ 312 Διαχείριση της Πληροφορίας και της Γνώσης 6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό / ελεύθερη επιλογή* 6 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό / ελεύθερη επιλογή* 6

* βλέπε πίνακα 1 & 2 * βλέπε πίνακα 1 & 2

Σύνολο 30 Σύνολο 30
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΕΣΔ 452 Προετοιµασία Πτυχιακής Εργασίας 6 ΕΣΔ 455 Πτυχιακή Εργασία 25

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 5

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6

* βλέπε πίνακα 3 * βλέπε πίνακα 3

Σύνολο 30 Σύνολο 30

ΠΤΥΧΙΟ -  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΕΣΔ 320 Θεωρίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας 6 ΕΣΔ 321  Ταυτότητες και Συναισθήµατα στον 
Κυβερνοχώρο

6

ΠΓΤ 240 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 6 ΕΣΔ 322 Κοινωνικές Σχέσεις στον Κυβερνοχώρο 6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό* 6

* βλέπε πίνακα 1 * βλέπε πίνακα 1

Σύνολο 30 Σύνολο 30
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ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κ ΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΣΔ 313  Εναλλακτικά Μέσα

ΠΓΤ 102  Αρχές και Ιστορία της Τυπογραφίας

ΕΣΔ 323  Διαπολιτισµική Επικοινωνία

ΕΣΔ 324  Μέσα και Παγκοσµιοποίηση

ΕΣΔ 325  Τεχνολογία, Οικονοµία και Κοινωνία

ΕΣΔ 326  Ηλεκτρονική Κυβέρνηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΕΣΔ 320 Θεωρίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας

ΕΣΔ 314  Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακή Διπλωµατία

ΕΣΔ 315  Μάρκετινγκ και Δηµόσιες Σχέσεις στο Διαδίκτυο

ΕΣΔ 316  Ειδήσεις και Διαδικτυακή Δηµοσιογραφία

ΕΣΔ 317  Αναζήτηση και Διαχείριση της Πληροφορίας

ΕΣΔ 318  Πνευµατικά Δικαιώµατα στην Εποχή της Πληροφορίας

ΕΣΔ 319  Γραφή για Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας

Πίνακας 1: Κατάλογος κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικών Μαθηµάτων 3ου Έτους

 ΕΧΝ 402  Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

Πίνακας 2: Κατάλογος Μαθηµάτων Ελεύθερης Επιλογής 3ου Έτους

ΕΣΔ 440  Πρακτική Άσκηση

ΕΣΔ 400  Κειµενική Επικοινωνία µέσω Οθόνης

ΕΣΔ 401  Ραδιοφωνική Παραγωγή- Ψηφιακό Ραδιόφωνο

ΕΣΔ 420  Πολιτική Οικονοµία του Διαδικτύου

ΕΣΔ 410  Ασφάλεια και Πρόσβαση στον Κυβερνοχώρο

ΕΣΔ 421  Ψηφιακή Πολιτική

ΕΣΔ 422  Η Κουλτούρα του Κυβερνοχώρου

ΕΣΔ 423  Τεχνολογία, Κουλτούρα και Κοινωνία

ΕΣΔ 424  Σύγκριση Επικοινωνιακών και Πολιτικών Συστηµάτων

ΠΓΤ 210  Φωτογραφία Ι

ΕΣΔ 411  Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

ΠΓΤ 441  Δυνητική Πραγµατικότητα

ΕΣΔ 402  Τηλεοπτική Παραγωγή και Προγραµµατισµός

ΕΣΔ 430  Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

ΕΣΔ 425  Συγκρούσεις στην Εποχή της Πληροφορίας

Πίνακας 3: Κατάλογος κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικών Μαθηµάτων 4ου Έτους
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Τεχνητή Νοηµοσύνη

Δοµές Δεδοµένων

Βάσεις Δεδοµένων 

Πίνακας 4: Κατάλογος Μαθηµάτων Ελεύθερης Επιλογής 4ου Έτους*

* Τα πιο πάνω µαθήµατα ελεύθερης επιλογής θα προσφερθούν από το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογιών Πληροφορικής 
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Περιγραφή Μαθηµάτων 

ΕΣΔ 100 Δηµιουργία Περιεχοµένου Ι

Στο µάθηµα αυτό οι φοιτητές διδάσκονται 
πώς να δηµιουργούν εικόνες που προσελ-
κύουν το ενδιαφέρον του παρατηρητή.  Με 
την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτη-
τές πρέπει να είναι ικανοί να επιδεικνύουν 
την ικανότητα να αναλύουν οπτικά µηνύ-
µατα στο πλαίσιο διαφόρων µορφών ει-
κόνας (συνθετικές, φωτογραφίες, εικόνες 
σχεδιοκίνησης), να αποσαφηνίζουν τους 
λόγους για τους οποίους υπάρχει διαφορά 
ανάµεσα σε κοινά οπτικά µηνύµατα µέσω 
εικόνων και σε εικόνες οι οποίες έχουν πα-
γκόσµια αποδοχή, να παράγουν υψηλής 
ποιότητας οπτικά µηνύµατα διαµέσου εικό-
νων για διάφορους επαγγελµατικούς σκο-
πούς όπως, για παράδειγµα, η διαφήµιση και 
να δηµιουργούν εικόνες µε υψηλή αισθητι-
κή και πλούσιο επικοινωνιακό περιεχόµενο 
µε χρήση υπολογιστών και προγραµµάτων 
δηµιουργίας και επεξεργασίας εικόνας.

ΕΣΔ 110  Ευρωπαϊκό και Διεθνές 
Επικοινωνιακό Σύστηµα

Στο µάθηµα αυτό γίνεται µια συγκριτική 
ανάλυση των δοµών και της λειτουργίας των 
Μέσων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  
Επιδιώκεται µια ανάλυση του αντίκτυπου 
των διεθνών επικοινωνιών σε διαφορετι-
κά εθνικά κράτη καθώς και της πρόσβα-
σης στην πληροφόρηση µέσω ∆ιαδικτύου. 
Επιπλέον, αυτό το µάθηµα εξετάζει την ανά-
πτυξη των ευρωπαϊκών και διεθνών Μέσων, 
την παγκόσµια διακίνηση των προϊόντων 

των Μέσων, τα επιχειρηµατικά συστήµατα 
και τις στρατηγικές, τις σηµαντικές αντίθε-
τες τάσεις, τη διαρκή (και αυξανόµενη) ισχύ 
των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
Μέσων.

ΕΣΔ 130  Εισαγωγή στις Σπουδές 
Επικοινωνίας

Το µάθηµα αυτό προσφέρει τις βάσεις των 
Σπουδών Επικοινωνίας.  Οι φοιτητές/τριες 
θα µάθουν στοιχειώδεις και θεµελιώδεις έν-
νοιες, διαφορετικά µοντέλα επικοινωνίας, 
θα εισαχθούν στη µελέτη του λόγου και της 
ρητορικής, στη σηµειωτική (κώδικες/µηνύ-
µατα κ.λπ.), καθώς και σε διάφορες µορφές 
επικοινωνίας, όπως η διαπροσωπική επικοι-
νωνία, η µαζική κ.ά.  Το µάθηµα θα καλύψει 
επίσης διαφορετικές πτυχές της επικοινω-
νιακής διαδικασίας, όπως ο ρόλος και οι 
επιδράσεις των µέσων, ο πολιτισµός και η 
ηθική.

ΕΣΔ 131  Εισαγωγή στις Κοινωνικές 
Επιστήµες

Το µάθηµα αυτό σκοπεύει στην εξοικείωση 
των φοιτητών/τριών µε την κοινωνιολογική 
θεωρία, όπως αυτή εντάσσεται στο σύνολο 
των κοινωνικών επιστηµών.  ∆ύο είναι τα 
βασικά ερωτήµατα γύρω από τα οποία ορ-
γανώνεται το µάθηµα: «τι είναι η κοινωνία» 
και «ποια είναι η σχέση µεταξύ του ατόµου 
και της κοινωνίας».  Μέσω αυτών, οι φοιτη-
τές/τριες θα εξοικειωθούν µε τις κύριες θε-
ωρητικές προσεγγίσεις και θα συζητήσουν 
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θέµατα όπως: κοινωνική αλληλεπίδραση, 
κοινωνική διαστρωµάτωση, ισχύς, κοινω-
νικά κινήµατα και συστήµατα κοινωνικής 
οργάνωσης (κοµµουνισµός, καπιταλισµός, 
σοσιαλισµός κ.ά.).

ΕΣΔ 132  Τεχνολογικό Επικοινωνιακό 
Περιβάλλον: Ανάπτυξη και 
Χαρακτηριστικά

Το µάθηµα αυτό παρέχει µία γενική εισαγω-
γή στην ιστορική εξέλιξη και τα σύγχρονα 
χαρακτηριστικά της εποχής της πληροφο-
ρίας.  Θέµατα υπό εξέταση περιλαµβάνουν: 
τις σηµαντικές εξελίξεις στα µέσα επικοινω-
νίας (τηλεπικοινωνίες, τηλεόραση, ραδιό-
φωνο, ψηφιοποίηση, ΤΠΕ και διαδίκτυο), 
την ιστορική εξάπλωση των συστηµάτων 
Μ.Μ.Ε. (σε τοπικό, εθνικό, και παγκόσµιο 
επίπεδο) και την έννοια του µεταβαλλόµε-
νου “επικοινωνιακού περιβάλλοντος”.  Θα 
εξετασθούν επίσης τα κύρια µοντέλα αλ-
ληλεπίδρασης στο διαδίκτυο (Web 1.0 και 
Web 2.0).  Το µάθηµα περιλαµβάνει εργα-
στηριακή εργασία, µέρος της οποίας θα γί-
νεται κατά τη µία από τις δύο εβδοµαδιαίες 
συναντήσεις.

ΕΣΔ 133  Εισαγωγή στις Μεθόδους των 
Κοινωνικών Επιστηµών

Το µάθηµα αυτό αποτελεί µια γενική εισα-
γωγή στις ερευνητικές µεθόδους και τις 
τεχνικές των κοινωνικών επιστηµών.  Στο 
πλαίσιο του µαθήµατος αναµένεται ότι οι 
φοιτητές θα κατανοήσουν τις διαφορές και 
τη χρησιµότητα των διαφόρων ερευνητικών 
προσεγγίσεων στις κοινωνικές επιστήµες 
(σύγκριση, πείραµα, µέτρηση, παρατήρηση 
κ.λπ.) και θα εκτιµήσουν την ανάγκη συνδυ-
ασµού ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων.

ΕΣΔ 134  Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του 
Διαδικτύου 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση 
των φοιτητών µε το διαδίκτυο και τις πιο 
δηµοφιλείς εφαρµογές του.  Μελετάται η 
ιστορία του διαδικτύου και η θέση του στον 

τοµέα της επικοινωνίας µαζί µε την προσπά-
θεια ελέγχου της χρήσης και της ραγδαίας 
ανάπτυξής του που ανέδειξαν κάποια απρό-
βλεπτα ζητήµατα (διακρίσεις, παραβίαση 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, 
έγκληµα, ψηφιακό χάσµα κ.λπ.).  Η χρήση 
του διαδικτύου ως εργαλείου επικοινωνίας 
µελετάται λεπτοµερώς (συζητήσεις, συ-
νεργασία αποµακρυσµένων µεταξύ τους 
χρηστών, τηλεδιασκέψεις, διαδικτυακή τη-
λεφωνία κ.λπ.) παράλληλα µε τις βασικές 
υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες (µεταφορά 
αρχείων, πρόσβαση σε αποµακρυσµένους 
υπολογιστές κ.λπ.).  Το µάθηµα καλύπτει 
και τεχνικά θέµατα σχετικά µε τα δίκτυα 
υπολογιστών και την πρόσβαση στο διαδί-
κτυο. 

ΕΣΔ 135  Εισαγωγή στις Εφαρµογές 
Υπολογιστών

Το µάθηµα αποτελεί µια εισαγωγή στο λο-
γισµικό των υπολογιστών µε έµφαση στις 
εφαρµογές που είναι ιδιαίτερα χρήσιµες 
στον τοµέα της επικοινωνίας µέσω διαδι-
κτύου και των έντυπων µέσων γενικότερα.  
Μία σύντοµη εισαγωγή στα λειτουργικά συ-
στήµατα υπολογιστών και τις διάφορες κα-
τηγορίες λογισµικού ακολουθείται από την 
περιγραφή των µηχανισµών δηµιουργίας, 
αποθήκευσης και µεταφοράς εικόνας, ήχου, 
βίντεο, κ.λπ.  Επίσης γίνεται περιγραφή και 
χρήση λογισµικού δηµιουργίας ιστοσελίδων 
καθώς και λογισµικού παραγωγής και επε-
ξεργασίας εικόνας ήχου και βίντεο.

ΕΣΔ 136 Εισαγωγή στην Κοινωνική 
Ψυχολογία

Στόχος του µαθήµατος αυτού είναι η εξοι-
κείωση των φοιτητών µε τις θεωρητικές 
προσεγγίσεις, τα αντικείµενα µελέτης, τις 
βασικές έννοιες και τις µεθοδολογικές αρ-
χές της Κοινωνικής Ψυχολογίας, ώστε να 
γίνουν κατανοητές η ιδιοµορφία και η συµ-
βολή  του συγκεκριµένου αυτού κλάδου 
στις σπουδές επικοινωνίας. Οι θεµατικές 
ενότητες υπό µελέτη περιλαµβάνουν, ενδει-
κτικά, τα ακόλουθα: το αντικείµενο της κοι-
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νωνικής ψυχολογίας, θεωρητικά ρεύµατα, 
µέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής ψυχο-
λογίας, σχέσεις της κοινωνικής ψυχολογίας 
µε τις σπουδές επικοινωνίας, θέσεις-ρόλοι, 
στερεότυπα - προκαταλήψεις, ενδο και δι-
οµαδικές σχέσεις, κοινωνικές στάσεις, γνω-
στική ασυµφωνία,  πειθώ και προπαγάνδα, 
λειτουργίες και χρήσεις των µέσων µαζικής 
επικοινωνίας.

ΕΣΔ 137  Νεώτερη και Σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή Ιστορία

Το µάθηµα αυτό αποτελεί ευρεία εισαγωγή 
στην ευρωπαϊκή ιστορία από τον 16ο αιώνα  
και µετά.  Θα εστιάσει στις αλλαγές, τις το-
µές και τις συνέχειες στον κοινωνικό, πολι-
τιστικό, πολιτικό και οικονοµικό τοµέα που 
έχουν διαµορφώσει και εξακολουθούν να 
διαµορφώνουν  τις δυτικές κοινωνίες τους 
τελευταίους τέσσερις αιώνες. Τα υπό µελέ-
τη θέµατα περιλαµβάνουν τις κύριες περιό-
δους έντονης κοινωνικής αλλαγής, όπως η 
Αναγέννηση, η βιοµηχανική επανάσταση, 
µεγάλες πολιτικές επαναστάσεις (Γαλλική 
και Ρωσική Επανάσταση), ο ιµπεριαλισµός, 
οι  Παγκόσµιοι Πόλεµοι και η κατάρρευ-
ση του Ανατολικού µπλοκ. Επίσης θα µε-
λετηθούν µείζονος σηµασίας διαδικασίες 
όπως είναι η ανάδυση του καπιταλισµού,  η 
αστικοποίηση, η ανάπτυξη του νεωτερικού 
κράτους,  καθώς  και οι µεγάλες πολιτικές 
ιδεολογίες όπως ο εθνικισµός, ο φιλελευθε-
ρισµός, ο σοσιαλισµός κ.λπ.  Ειδική αναφο-
ρά θα γίνει στον τρόπο που η επινόηση νέων 
τεχνολογιών επικοινωνίας (π.χ. η εφεύρεση 
της τυπογραφίας, του ραδιοφώνου, του τη-
λεφώνου κ.ά.) ανταποκρίθηκε σε κοινωνι-
κές ανάγκες µε αποτέλεσµα να διαδοθούν 
ραγδαία και να διαµορφώσουν έτσι την 
ιστορική εξέλιξη.

ΕΣΔ 200  Δηµιουργία Περιεχοµένου ΙΙ

Σε σύγκριση µε το µάθηµα «∆ηµιουργία 
Περιεχοµένου Ι», το µάθηµα αυτό απαιτεί 
µεγαλύτερη δεξιοτεχνία στη χρήση της κι-
νούµενης καθώς και της στατικής εικόνας 
σε συνδυασµό µε τον ήχο και το συγχρο-

νισµό ήχου-εικόνας (sync).  Σε µια πρώτη 
φάση στην εκµάθηση κατασκευής κινου-
µένων σχεδίων οι φοιτητές εξοικειώνονται 
µε  πρωτόλεια καλλιτεχνίζοντα βίντεο, έως 
ότου αποκτήσουν περισσότερη γνώση και 
δεξιότητες για να υποστηρίξουν κατόπιν 
καλύτερες παραγωγές µε το χειρισµό της 
κάµερας, το φωτισµό, τον ήχο και την επε-
ξεργασία µετά το γύρισµα (postproduction), 
έχοντας πάντα ως γνώµονα την ανάπτυξη 
του περιεχοµένου.    

Προαπαιτούµενo:   
ΕΣ∆ 100 ∆ηµιουργία  Περιεχοµένου Ι

ΕΣΔ 210  Επικοινωνιακή Πολιτική:
Ο Ρόλος του Κράτους και της Αγοράς
Το συγκεκριµένο µάθηµα βοηθά τους φοιτη-
τές να κατανοήσουν κάποια χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα της επικοινωνιακής πολιτικής, 
το ρόλο του κράτους και των αγορών στον 
τοµέα της επικοινωνίας.  Αναφέρεται στις 
γενικές αρχές που καθοδηγούν τις αποφά-
σεις της Πολιτείας σχετικά µε τη λειτουργία 
των συστηµάτων επικοινωνίας και ιδιαίτερα 
στα ζητήµατα της σύγκλισης, της ιδιοκτησί-
ας, όπως επίσης και της σχέσης των Μέσων 
µε το κοινό, καθώς και σε θέµατα που αφο-
ρούν τη σχέση των Μέσων µε το κράτος και 
την αγορά.  Επιπλέον θα συζητηθούν οι αλ-
λαγές στη λειτουργία των µέσων ενηµέρω-
σης και τις τηλεπικοινωνίες σε παγκόσµια 
κλίµακα (κατά τη διάρκεια των δύο τελευ-
ταίων δεκαετιών), σε σχέση µε τις πολιτικές 
που υιοθετούνται από τις κυβερνήσεις όσον 
αφορά τα ζητήµατα αυτά.

ΕΣΔ 211  Επικοινωνιακή Ηθική και 
Νοµικό Πλαίσιο 

Το µάθηµα ασχολείται µε τα καθήκοντα και 
τις ευθύνες των Μέσων και µε το πώς θα 
έπρεπε οι δηµοσιογράφοι και οι άνθρωποι 
των Μέσων γενικότερα να αντιµετωπίζουν 
τα ζητήµατα που προκαλούν ανησυχία σχε-
τικά µε την τήρηση της δεοντολογίας – για 
παράδειγµα, σε θέµατα που αφορούν στον  
ιδιωτικό βίο, τη διαφθορά, την τροµοκρα-
τία, τη δυσφήµιση, το έγκληµα, την εχεµύ-
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θεια. Θα έπρεπε το κράτος να ορίζει νόµους 
οι οποίοι να ρυθµίζουν την συµπεριφορά 
των δηµοσιογράφων ή πρέπει οι δηµοσιο-
γράφοι να αυτο-ελέγχονται;  Επιπλέον, το 
µάθηµα θα δώσει έµφαση σε κάποια θέµατα 
που προκύπτουν ειδικά, αλλά όχι αποκλει-
στικά, στο πλαίσιο του ∆ιαδικτύου, π.χ. 
λογοκλοπή, πνευµατική ιδιοκτησία, µοίρα-
σµα και επανασυνδυασµός δεδοµένων και 
πληροφορίας, εµπορευµατοποίηση και απο-
εµπορευµατοποίηση.

ΕΣΔ 220  Θεωρία των Μέσων

Επισκόπηση της ανάπτυξης των Μέσων 
και της συναφούς κοινωνικής και πολιτι-
κής θεωρίας.  Οι φοιτητές θα αναπτύξουν 
τις γνώσεις τους για σηµαντικά ζητήµα-
τα, µοντέλα επικοινωνίας και θεωρητικές 
προσεγγίσεις, διατυπώνοντας ερευνητικά 
ερωτήµατα, κάνοντας κριτική επισκόπη-
ση της βιβλιογραφίας: π.χ. θεωρία µαζικής 
κοινωνίας, πειθώ και προπαγάνδα, θεωρία 
των χρήσεων και ικανοποιήσεων, γκραµσι-
ανές προσεγγίσεις, σπουδές ακροατηρίου, 
θεωρία διαδραστικών Μέσων, θεωρία του 
χάους.  Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις: 
Σχολή της Φρανκφούρτης, Stuart Hall και 
Σχολή του Birmingham,  David Morley, 
Brian McNair κ.ά.

Προαπαιτούµενο:  
ΕΣ∆ 130 Εισαγωγή στις 
Σπουδές Επικοινωνίας

ΕΣΔ 221  Εισαγωγή στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας

Στην εποχή µας ακούγονται πολλά για 
τη «δεδοµένη ύπαρξη της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας», χωρίς όµως να προσφέρε-
ται πάντα ικανοποιητική τεκµηρίωση του 
ισχυρισµού για µετάβαση σε µια νέα και 
επαναστατική φάση της ανθρώπινης κοι-
νωνίας.  Το µάθηµα αυτό προσφέρει µία γε-
νική εισαγωγή στην έννοια της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας και έχει ως κύριο σκοπό 
την εξοικείωση των φοιτητών µε τις ση-

µαντικότερες θεωρίες της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, τους εκφραστές και τους 
επικριτές τους, και σχετικά εµπειρικά δεδο-
µένα.  Οι πρώτες εβδοµάδες του µαθήµατος 
θα αφιερωθούν στη συζήτηση ενός πλαισίου 
εξέτασης της Κοινωνίας της Πληροφορίας, 
ενώ στο δεύτερο µέρος του µαθήµατος θα 
εξετασθούν τα διάφορα καίρια ζητήµατα 
που αναδύονται σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 
όπως η υγεία, η οικονοµία, και η µάθηση.

ΕΣΔ 222  Το Τοπίο των Κυπριακών και 
Μεσογειακών Μέσων Επικοινωνίας

Τα συστήµατα επικοινωνίας ποικίλλουν 
µεταξύ των χωρών εξαιτίας κυρίως των δι-
αφορετικών κοινωνικών εξελίξεων. Αυτό 
το µάθηµα θα εστιάσει στα συστήµατα 
των Μέσων της περιοχής της Μεσογείου 
µε ιδιαίτερη έµφαση στα Κυπριακά Μέσα. 
Θα εξετάσει τα χαρακτηριστικά που δια-
κρίνουν αυτά τα συστήµατα Μέσων από 
τα υπόλοιπα της Ευρώπης και θα εντοπίσει 
τις οµοιότητες µε άλλα συστήµατα Μέσων. 
Επίσης, θα εξετάσει τα Μέσα της Κυπριακής 
∆ιασποράς.

ΕΣΔ 230  Μέθοδοι  ‘Ερευνας στην 
Επικοινωνία Ι: Ποσοτική Ανάλυση 

Σχεδιασµός και διεξαγωγή ενός ερευ-
νητικού προγράµµατος µε τη χρήση κυ-
ρίως ποσοτικών ερευνητικών µεθόδων.  
Παρουσιάζονται: ανάλυση περιεχοµένου, 
έρευνες, σχεδιασµός ερωτηµατολογίου, 
έρευνα ακροατηρίου, πειράµατα, και η ανά-
λυση των δεδοµένων που συλλέγονται µε 
αυτές τις µεθόδους.  Το µάθηµα επίσης θα 
εισαγάγει τους φοιτητές σε µερικές βασικές 
τεχνικές ανάλυσης δεδοµένων µε υπολογι-
στή όπως είναι το SPSS.  Επίσης θα καλυ-
φθούν: (α) µεταφόρτωση δεδοµένων και 
εισαγωγή σε λογιστικά φύλλα (β) βασικές 
αρχές χρήσης των λογιστικών φύλλων (γ) 
χρησιµοποίηση διαδικτυακών ερωτηµατο-
λογίων/ διαδικτυακών ερευνών (δ) ποσοτι-
κή ανάλυση περιεχοµένου.
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ΕΣΔ 231  Μέθοδοι Έρευνας στην 
Επικοινωνία ΙΙ: Ποιοτική Ανάλυση  

Το µάθηµα αυτό θα βοηθήσει τους φοιτη-
τές/τριες να σχεδιάζουν τις ερευνητικές 
τους εργασίες και να κάνουν τη χρήση δι-
αφορετικών ποιοτικών µεθόδων συλλογής 
δεδοµένων.  Θα αναλυθούν συνήθεις ερευ-
νητικές µέθοδοι, όπως η διεξαγωγή συνε-
ντεύξεων, οι οµάδες εστίασης, η ανάλυση 
περιεχοµένου, η εθνογραφία.  Το µάθηµα 
επίσης θα τονίσει τη σηµασία της συλλο-
γής δεδοµένων µε την κατάλληλη µέθοδο 
σε σχέση µε τις υποθέσεις εργασίας και τα 
ερευνητικά ερωτήµατα.

ΕΣΔ 232  Έρευνα στο Διαδίκτυο και 
µέσω του Διαδικτύου

Ο σκοπός αυτού του µαθήµατος είναι διτ-
τός: (1) Πρακτική εξάσκηση στη διερεύνηση 
πληροφοριών στο διαδίκτυο, (2) Εξέταση 
των µεθοδολογικών ζητηµάτων που εγεί-
ρονται όταν κάποιος προσπαθήσει να κα-
τανοήσει τις κοινωνικές διεργασίες στο 
διαδικτυακό χώρο. Αναµένεται ότι οι φοιτη-
τές/τριες θα κατανοήσουν πώς οι ποσοτικές 
και ποιοτικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται για 
έρευνα στο διαδίκτυο από τη µια, και από 
την άλλη πώς το διαδίκτυο µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί ως ένα µεθοδολογικό εργαλείο 
το οποίο αµφισβητεί τις παραδοσιακές µε-
θοδολογίες των κοινωνικών επιστηµών. 

 Προαπαιτούµενα:  ΕΣ∆ 133 / ΕΣ∆ 230  
/ ΕΣ∆ 231 Εισαγωγή στις Μεθόδους 
των Κοινωνικών Επιστηµών, Μέθοδοι 
Έρευνας στην Επικοινωνία Ι: Ποσοτική 
Ανάλυση, Μέθοδοι Έρευνας στην 
Επικοινωνία Ι: Ποιοτική Ανάλυση

ΕΣΔ 300  Εισαγωγή στον 
Προγραµµατισµό Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

Στόχος του µαθήµατος είναι η πρακτική 
εφαρµογή της διαδικασίας ανάπτυξης λο-
γισµικού (από το σχεδιασµό µέχρι και τον 
τελικό έλεγχο) και η εξοικείωση µε τις βα-
σικές έννοιες του αντικειµενοστραφή προ-

γραµµατισµού.  Με τη χρήση της γλώσσας 
προγραµµατισµού Java, θα γίνει ανάπτυξη 
εφαρµογών που βασίζονται στο µοντέλο 
πελάτη-εξυπηρετητή καθώς και εφαρµογών 
που περιλαµβάνουν γραφικά για απλούστε-
ρη αλληλεπίδραση µε το χρήστη.

Προαπαιτούµενο:  ΕΣ∆ 135 Εισαγωγή στις 
Εφαρµογές Υπολογιστών

ΕΣΔ 301  Εισαγωγή στον  ‘Ηχο για 
Μουσική, Ραδιοφωνική, Τηλεοπτική και 
Διαδικτυακή Παραγωγή

Το µάθηµα καλύπτει τεχνικές προ-παραγω-
γής (προετοιµασίας), παραγωγής και µετα-
παραγωγής.     Ο σχεδιασµός παραγωγής 
για τον ήχο εστιάζεται στις τεχνικές κατα-
γραφής αναλογικού και ψηφιακού ήχου, 
τόσο στο στούντιο, όσο και σε εξωτερικό 
περιβάλλον.  Η θεωρία και οι ασκήσεις της 
παραγωγής επικεντρώνονται στην παρα-
γωγή  πρωτότυπων µουσικών κειµένων 
καθώς επίσης και στη χρήση του υπάρχο-
ντος ηχητικού υλικού.  Η µετα-παραγωγή 
περιλαµβάνει την εκµάθηση ενός απλού 
προγράµµατος επεξεργασίας ήχου σε υπο-
λογιστή, µε δυνατότητα διάταξης σε επίπεδα 
(layers) και χειρισµού χρονικών ακολουθι-
ών σε προκαθορισµένες θέσεις.  Το ηχητικό 
προϊόν της εργασίας θα αξιολογηθεί ως µια 
αυτόνοµη παραγωγή και θα αξιοποιηθεί ως 
µουσική επένδυση για οπτικό υλικό (τηλεο-
πτικά φιλµ και διαδίκτυο) και εκθέσεις.

ΕΣΔ 302  Δηµιουργία Οπτικού 
Περιεχοµένου µέσω Κάµερας

Το µάθηµα αυτό έχει κατά βάση εργαστη-
ριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη 
δηµιουργία εικόνας (φωτογραφίες, ντοκι-
µαντέρ, ταινίες) που θα συνοδεύσει το σενά-
ριο/κείµενο οπτικών µέσων (visual media) 
όπως ταινιών, περιοδικών, ή ενηµερωτικών 
δελτίων.  Στο πλαίσιο του µαθήµατος οι φοι-
τητές/τριες θα κληθούν να δηµιουργήσουν 
εικόνα (βίντεο, φωτογραφίες, ή  διαφάνειες) 
κατάλληλη για κείµενο προερχόµενο από 
τον κόσµο του κινηµατογράφου, της δηµο-
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σιογραφίας, ή των διαδικτυακών εφαρµο-
γών.

Προαπαιτούµενα:  
ΕΣ∆ 100 /  ΕΣ∆ 200 ∆ηµιουργία 
Περιεχοµένου Ι & ΙΙ

ΕΣΔ 303  Προγραµµατισµός 
Διαδικτυακών Εφαρµογών 

Το µάθηµα αυτό επικεντρώνεται στην ανά-
πτυξη διαδικτυακών εφαρµογών αναλύο-
ντας τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται 
για την ανάπτυξη ιστοσελίδων µε δυναµικό 
περιεχόµενο και σύνδεση µε βάσεις δεδοµέ-
νων.  Παράλληλα θα αναλυθούν οι διάφοροι 
τρόποι διαδικτυακής µετάδοσης ήχου και 
εικόνας για ζωντανά γεγονότα αλλά και η 
µετάδοση υφιστάµενου οπτικοακουστικού 
υλικού κατά ζήτηση.

Προαπαιτούµενο: ΕΣ∆ 200 
Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΕΣΔ 310  Η Επικοινωνιακή Πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το µάθηµα παρέχει στους φοιτητές µια επι-
σκόπηση της επικοινωνιακής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποτελεσµά-
των της (συµπεριλαµβάνονται η τηλεπι-
κοινωνιακή πολιτική, η ειδησεογραφία και 
η κοινωνία της πληροφορίας) όπως επίσης 
και ενηµέρωση για νοµικές θεωρίες και 
ζητήµατα όπως είναι ο «Εξευρωπαϊσµός» 
της Ε.Ε και οι κανόνες του World Trade 
Organization (WTO) για τις τηλεπικοι-
νωνίες, την προστασία των ανηλίκων, το 
ασφαλές διαδίκτυο και την ανάπτυξη των 
ευρυζωνικών επικοινωνιών.

ΕΣΔ 311  Επικοινωνία στις Οργανώσεις

Το µάθηµα εστιάζει στην κλασική και σύγ-
χρονη έρευνα στην οργανωσιακή θεωρία.  
Θα παρουσιαστούν µοντέλα τα οποία εξετά-
ζουν την επικοινωνία στις οργανώσεις, την 
αξιολόγηση οργανωτικών προβληµάτων 
και τη διεξαγωγή έρευνας για την επίλυση 
των προβληµάτων αυτών.  Στο µάθηµα θα 

εξεταστούν επίσης  ζητήµατα επικοινωνίας 
σε ποικίλα οργανωτικά περιβάλλοντα και 
θα αναλυθούν οι κανόνες, τα δίκτυα, η ηγε-
σία, η διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως 
και µέθοδοι ανάλυσης των προβληµάτων 
επικοινωνίας.

ΕΣΔ 312  Διαχείριση της Πληροφορίας 
και της Γνώσης

Το µάθηµα αυτό προσφέρει εργαλεία για 
τη διαχείριση της πληροφορίας και την 
αποτίµηση της διόγκωσής της.  Κυριότερα 
ζητήµατα που θα προσεχθούν είναι: η 
διαχείριση, η αποθήκευση και η πρόσβαση 
στην πληροφορία, η ροή των πληροφοριών, 
καθώς και η πληροφορική υπερφόρτωση.    
Το µάθηµα αξιοποιεί γνώσεις και υλικό από 
τις ειδικότητες της Βιβλιοθηκονοµίας και 
της Πληροφορικής έτσι ώστε  να γεφυρώ-
σει το χάσµα µεταξύ πολύ εξειδικευµένων 
τεχνικών µαθηµάτων και πιο γενικών και 
αναλυτικών προσεγγίσεων.  Ως εκ τούτου, 
οι φοιτητές/τριες αναµένεται  να κατανο-
ήσουν τις αρχές διαχείρισης της πληροφο-
ρίας, χωρίς όµως να εξελιχθούν σε ειδικούς 
τεχνολόγους.

ΕΣΔ 313  Εναλλακτικά Μέσα 

Το µάθηµα αυτό εστιάζει στους νέους ορί-
ζοντες που άνοιξαν το ∆ιαδίκτυο και οι 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για τη δηµόσια επικοι-
νωνία και τη δηµοσιογραφία µέσα στο ευ-
ρύτερο πλαίσιο της παγκόσµιας κοινωνίας 
της πληροφορίας.  Μεταξύ άλλων τα κύρια 
ζητήµατα τα οποία θα αναλυθούν είναι: (α) 
ψηφιακή/εικονική δηµόσια σφαίρα και κοι-
νή γνώµη, (β) ανοικτά και κλειστά Μέσα, 
ο καθένας είναι ένας δηµοσιογράφος, εµείς 
είµαστε τα Μέσα, ο πολίτης-δηµοσιογρά-
φος, εργαλεία για την περιφερειακή/τοπική 
δηµοσιογραφία, (γ) Blogs και πληροφορία, 
blogroll, blogosphere, κεντρικότητα των 
blogs, αναζήτηση blogs/technorati (δ) πα-
ραδείγµατα και ανάλυση εναλλακτικών 
Μέσων και ιστοσελίδων (ε) ανεξάρτητα 
Μέσα.
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ΕΣΔ 314  Μέσα Επικοινωνίας και 
Ψηφιακή Διπλωµατία

Από τη δεκαετία του  ‘80 και µετά, πολλές 
αλλαγές έχουν συµβεί στον τρόπο µε τον 
οποίο η διπλωµατία και η εξωτερική πολιτι-
κή σχετίζονται µε τα Μέσα και τη δυναµική 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας.  Η διπλω-
µατία και οι διαδικασίες λήψης αποφάσε-
ων σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής έχουν 
πάψει να είναι εγκλωβισµένες στα υπουρ-
γεία και άλλους κυβερνητικούς φορείς, και 
έχουν αρχίσει να επηρεάζονται από την κά-
λυψη των ειδήσεων, τις δηµοσιογραφικές 
πρακτικές και την πίεση της κοινής γνώµης 
(π.χ. το σύνδροµο του CNN).  Στις µέρες µας 
πολλές διπλωµατικές δραστηριότητες δια-
µεσολαβούνται από και πραγµατοποιούνται 
µέσω του διαδικτύου.  Στόχος του µαθήµα-
τος είναι να καταλάβουν οι φοιτητές/τριες, 
µέσω θεωρίας και παραδειγµάτων, πώς και 
γιατί η διαµόρφωση της διεθνούς εικόνας 
µιας χώρας πραγµατοποιείται και αξιολο-
γείται µέσα από τον κυβερνοχώρο µέσω των 
ιστοσελίδων των Υπουργείων Εξωτερικών 
και τις διαδικτυακές συζητήσεις που διατί-
θενται για διαπολιτισµική επικοινωνία.

ΕΣΔ 315  Μάρκετινγκ και Δηµόσιες 
Σχέσεις στο Διαδίκτυο

Η επίδραση της διαδικτυακής τεχνολογίας 
στην εφαρµοσµένη επικοινωνιακή είναι µε-
γάλη και οδηγεί σε νέες µορφές χρήσης του 
διαδικτύου από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις µε 
σκοπό την προώθηση αγαθών και υπηρεσι-
ών και το κτίσιµο προϊοντικής εικόνας.  Ο 
οικονοµικός όγκος του διαδικτυακού µάρ-
κετινγκ αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι 
το παραδοσιακό µάρκετινγκ.  Το διαδίκτυο 
χρησιµοποιείται επίσης µαζικά ως εργαλείο 
εφαρµογής προγραµµάτων δηµοσίων σχέ-
σεων για συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού 
µέσω των ιστολογίων και ιστοσελίδων.  Το 
µάθηµα αυτό εισάγει στους τρόπους µε τους 
οποίους η διαδικτυακή τεχνολογία επηρε-
άζει και µεταµορφώνει την εταιρική επι-
κοινωνία, συγκρίνοντας και αξιολογώντας 
πρακτικές σε θέµατα µάρκετινγκ και δη-

µοσίων σχέσεων µε και χωρίς τη χρήση του 
διαδικτύου.  Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί 
στον (α) εµπλουτισµό των επικοινωνιακών 
στρατηγικών στα εν λόγω θέµατα, (β) στους 
ρυθµιστικούς κανόνες, και (γ) στη µελέτη 
σχετικών περιπτώσεων.

ΕΣΔ 316   Ειδήσεις και Διαδικτυακή 
Δηµοσιογραφία

Ο σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να 
βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να κατανοή-
σουν τη φύση των ειδήσεων στην εποχή των 
νέων µέσων και της παγκοσµιοποίησης, κα-
θώς και την εξελισσόµενη φύση της δηµο-
σιογραφίας.  Βασικοί άξονες του µαθήµατος 
είναι: (α) ο ορισµός, η προέλευση, η ανά-
πτυξη, η επαγγελµατική διάρθρωση και ο 
ρόλος της δηµοσιογραφίας στην κοινωνία, 
(β) Επιλογή και παρουσίαση των ειδήσεων, 
(γ) Ειδήσεις και η διαδικασία της παγκο-
σµιοποίησης: παγκόσµιο χωριό, διαδίκτυο, 
(δ) Πηγές και παραγωγή των ειδήσεων, (ε) 
Αναζήτηση ειδήσεων µέσω υπολογιστή (π.χ. 
µέσω του Google), (στ) Συγγραφή ιστολο-
γίων, (ζ) Είδη µέσων και δηµοσιογραφίας: 
ραδιόφωνο, τηλεόραση, εκδόσεις, διαδι-
κτυακή και φωτογραφική δηµοσιογραφία, 
δηµοσιογραφία του πολίτη , ιστολόγια, 
vlogs, wikis, ερευνητική δηµοσιογραφία. 

ΕΣΔ 317  Αναζήτηση και Διαχείριση της 
Πληροφορίας

Το µάθηµα αυτό εξετάζει την αποθήκευση, 
την πρόσβαση και τη δηµιουργία βάσεων 
δεδοµένων για συγκεκριµένους σκοπούς. 
Προβλήµατα αποθήκευσης -από µικρή προ-
σωπική κλίµακα έως ευρεία διεθνή χρήση  
- ασφάλεια και αξιοπιστία πληροφοριών, 
εύρεση και επαλήθευση πληροφοριών. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει, επίσης, εκµάθηση 
διαχείρισης της παραδοσιακής και της ψη-
φιακής βιβλιοθήκης.

Προαπαιτούµενο: ΕΣ∆ 312 ∆ιαχείριση 
της Πληροφορίας και της Γνώσης
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ΕΣΔ 318  Πνευµατικά Δικαιώµατα στην 
Εποχή της Πληροφορίας

Στο µάθηµα αυτό εξετάζονται µερικά από 
τα σηµαντικότερα θέµατα σχετικά µε την 
πνευµατική ιδιοκτησία στην εποχή της πλη-
ροφορίας: εµπορευµατοποίηση έναντι της 
απο-εµπορευµατοποίησης (ιστολόγια, ανοι-
κτός κώδικας, κ.λπ.).  Στο πλαίσιο του µα-
θήµατος θα αναλυθούν σηµαντικά θέµατα 
όπως εκδόσεις, δηµόσιες βιβλιοθήκες, τη-
λεόραση, και εκπαίδευση, ώστε να διερευ-
νηθεί το ζήτηµα του κατά πόσο το µέλλον 
θα βασίζεται στη λογική της αγοράς ή κατά 
πόσο υπάρχει ακόµη δυνατότητα διάθεσης 
της πληροφορίας ως δηµόσιου αγαθού.  H 
έννοια της δηµόσιας σφαίρας θα αναθεω-
ρηθεί υπό το φως των εν λόγω τάσεων, το 
δε ζήτηµα της πειρατείας στο διαδίκτυο θα 
αντιπαρατεθεί στo αίτηµα υπέρ των ανοι-
κτών αδειών χρήσης του τύπου Creative 
Commons. 

Προαπαιτούµενο: ΕΣ∆ 211 Επικοινωνιακή 
Ηθική και Νοµικό Πλαίσιο

ΕΣΔ 319  Γράφοντας για Ηλεκτρονικά 
Μέσα Επικοινωνίας

Το µάθηµα αυτό στοχεύει στην εξοικείωση 
των φοιτητών/τριών µε τη γραφή για τα 
ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας (ραδιόφω-
νο, τηλεόραση, διαδίκτυο). Το µάθηµα έχει 
πρακτική φύση και το βασικό ζήτηµα στο 
οποίο θα επικεντρωθεί είναι η κατανόηση 
των εφαρµογών της επαγγελµατικής γρα-
φής για εκποµπές στα ΜΜΕ και το διαδί-
κτυο. Ειδική έµφαση θα δοθεί στη θεωρία 
και τις πρακτικές ρητορικές συµβάσεις για 
διαδικτυακή γραφή, στο σχεδιασµό της κει-
µενικής πληροφορίας στο διαδίκτυο, καθώς 
επίσης και στην ανάπτυξη στρατηγικών για 
τη χρήση αυτών των συµβάσεων σε επαγ-
γελµατικά περιβάλλοντα.

ΕΣΔ 320  Θεωρίες της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας

Στο µάθηµα αυτό θα συζητηθούν σε βάθος 

θεωρητικά προβλήµατα και η εµπειρική τεκ-
µηρίωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας  
Μεταξύ άλλων, θα εξετασθεί η συµβολή 
κύριων θεωρητικών όπως ο Daniel Bell (µε-
ταβιοµηχανική εποχή), ο Manuel Castells 
(διαδικτυακή κοινωνία), ο Anthony Giddens 
(ανακλαστικότητα/αναστοχαστικότητα) 
και ο Ulrich Beck (κοινωνία της διακινδύ-
νευσης). Οι φοιτητές/τριες αναµένεται να 
κατανοήσουν τις κοινωνικές προϋποθέσεις 
γένεσης των θεωριών αυτών, να τις αξιο-
λογήσουν σε σχέση µε άλλες προσεγγίσεις 
και να τις ελέγξουν βάσει εµπειρικών τεκ-
µηρίων.

Προαπαιτούµενο: ΕΣ∆ 221 Εισαγωγή 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας

ΕΣΔ 321  Ταυτότητες και Συναισθήµατα 
στο Διαδίκτυο

Στο µάθηµα αυτό εξετάζεται η διαµόρφω-
ση της ταυτότητας στην ψηφιακή εποχή, 
καθώς και τα συναισθήµατα των ατόµων 
που εµπλέκονται σε διάφορα είδη διαµεσο-
λαβηµένης-από-υπολογιστή επικοινωνίας.  
Αναµένεται ότι οι φοιτητές θα κατανοή-
σουν (1) το βαθµό στον οποίο η δικτυακή 
διασύνδεση  επηρεάζει την αυτo-εικόνα και 
(2) τους τρόπους µε τους οποίους η γραµµα-
τική του διαδικτύου (ανωνυµία, δυνητικό-
τητα, κ.λπ.) υπονοµεύει, πολλαπλασιάζει, 
µετασχηµατίζει, ή ενισχύει τις ατοµικές 
ταυτότητες.  Επιπρόσθετα, αναµένεται ότι 
οι φοιτητές θα διερευνήσουν τους τρόπους 
µε τους οποίους συνδέονται οι ταυτότητες 
εντός και εκτός του διαδικτύου, και τους 
τρόπους µε τους οποίους τα συναισθήµατα 
εκφράζονται και βιώνονται στον κυβερνο-
χώρο.  

ΕΣΔ 322  Κοινωνικές Σχέσεις στον 
Κυβερνοχώρο

Στόχος του µαθήµατος αυτού είναι να κα-
τανοήσουν οι φοιτητές /τριες το εύρος του 
µετασχηµατισµού των κοινωνικών σχέσε-
ων λόγω της χρήσης του διαδικτύου και 
της ανάπτυξης του κυβερνοχώρου.  Τα υπό 
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µελέτη θέµατα περιλαµβάνουν: σύγχρονη 
και ασύγχρονη δικτύωση και κοινωνικό κε-
φάλαιο, δυνητικές κοινότητες, το ψηφιακό 
χάσµα, διαδίκτυο και καθηµερινότητα, κοι-
νωνικές χρήσεις του διαδικτύου.  Αυτά τα 
θέµατα θα αναλυθούν θεωρητικά και εµπει-
ρικά σε συγκριτική βάση.

ΕΣΔ 323  Διαπολιτισµική Επικοινωνία

Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης και του 
διαδικτύου η επικοινωνία µεταξύ των αν-
θρώπων είναι πολύ ευκολότερη τεχνικά, 
αλλά είναι ακόµα δύσκολη στο επίπεδο της 
ουσιαστικής αλληλεπίδρασης. Οι σύγχρο-
νες κοινωνίες µετατρέπονται µε ραγδαίους 
ρυθµούς σε πολυπολιτισµικές αλλά, παρ’ 
όλα αυτά, υστερούν σε επίπεδο διαπολι-
τισµικής κατανόησης και αλληλόδρασης.  
Με αφορµή αυτό το πρόβληµα το µάθηµα 
επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέµατα: (α) 
πολιτισµός στη σύγχρονη εποχή: διαδίκτυο 
και σύνδεση πολιτισµών, (β) πολυπολιτισµι-
κές κοινωνίες και ξενοφοβία, (γ) σεβασµός, 
αξιοπρέπεια και ανθρώπινα δικαιώµατα, πο-
λιτισµική ερµηνεία των ανθρώπινων δικαι-
ωµάτων, (δ) κινητά τηλέφωνα, SMS, MSN, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ως εργαλεία 
διαπολιτισµικής επικοινωνίας, (ε) προβλή-
µατα στη διαπολιτισµική επικοινωνία, (στ) 
η δηµοσιογραφία ως διαπολιτισµική επικοι-
νωνία, (ζ) εµπόριο/αγορές/παραγωγή και 
εκπαίδευση: κέντρα διαπολιτισµικών συνα-
ντήσεων.

ΕΣΔ 324  Μέσα και Παγκοσµιοποίηση

Το µάθηµα βοηθά τους φοιτητές να κατα-
νοήσουν τον όρο «παγκοσµιοποίηση» τόσο 
σε θεωρητικό επίπεδο όσο και ως ιστορικό 
φαινόµενο, η εµφάνιση του οποίου τοπο-
θετείται στον 19ο αιώνα και στα διεθνή 
πρακτορεία ειδήσεων, τα οποία ήταν βα-
σισµένα στη χρήση του τηλέγραφου. Θα 
επικεντρωθεί σε ιστορικές διαδικασίες που 
διαµορφώνουν την παγκοσµιοποίηση και 
την ψηφιακή εποχή στην κοινωνία της πλη-
ροφορίας και τις νέες προοπτικές για κοι-
νωνική και οικονοµική ανάπτυξη στη χρήση 

των πληροφοριών και των επικοινωνιακών 
τεχνολογιών σε νέες µορφές πολιτικής και 
κοινωνικής δραστηριότητας και τη δηµι-
ουργία κοινοτήτων σε διεθνές επίπεδο στα 
περιβάλλοντα των παραδοσιακών Μέσων 
και των νέων Μέσων.

Προαπαιτούµενο:  
ΕΣ∆ 110 Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές 
Επικοινωνιακό Σύστηµα

ΕΣΔ 325  Τεχνολογία, Οικονοµία και 
Κοινωνία 

Το µάθηµα αυτό αναφέρεται στην κοινω-
νικο-ιστορική ανάλυση των σχέσεων τε-
χνολογίας και κοινωνίας.  Εισάγει τους 
φοιτητές/τριες στη συζήτηση περί βιοµη-
χανοποίησης, κοµµάτι της οποίας είναι η 
τεχνολογία και η τεχνική.  Θα συζητηθεί 
το ζήτηµα του τεχνολογικού ντετερµινι-
σµού (σκληρού και ήπιου) καθώς και ποι-
κίλες σχετικές θεωρήσεις όπως π.χ. εκείνες 
του Weber, του Marx, του McLuhan και 
του Foucault.  Επίσης θα αναλυθεί η σχέση 
(αιτιώδης ή µη) µεταξύ της τεχνολογίας, 
της βιοµηχανίας, του πολέµου, του µιλιτα-
ρισµού και της παγκοσµιοποίησης.  Τέλος, 
στο µάθηµα θα µελετηθούν οι σύγχρονες 
τάσεις της διαδικτυακής τεχνολογίας από 
κοινωνική και οικονοµική σκοπιά.

ΕΣΔ 326  Ηλεκτρονική Κυβέρνηση και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Το µάθηµα αυτό σχεδιάστηκε για να δώσει 
απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα:  Με 
ποιους τρόπους το διαδίκτυο έχει αλλάξει 
τον τρόπο µε τον οποίο η κυβέρνηση και 
επί µέρους δηµόσιοι φορείς επικοινωνούν 
µε τους πολίτες;  Έχει το διαδίκτυο δηµιουρ-
γήσει νέες δυνατότητες στους πολίτες για 
να επικοινωνούν µε τους αντιπροσώπους 
τους, αλλά και µεταξύ τους, προκειµένου να 
επέλθουν αλλαγές;  Έχει το διαδίκτυο µε-
ταµορφώσει και ενισχύσει τη δηµοκρατική 
διαδικασία; Εξετάζοντας τους πολλαπλούς 
τρόπους µε τους οποίους το διαδίκτυο έχει 
χρησιµοποιηθεί στην πολιτική –    π.χ. ηλεκ-
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τρονικές διαβουλεύσεις, ηλεκτρονική ψή-
φος, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κοινωνικά 
κινήµατα, κ.λπ., το µάθηµα αυτό θα ερευ-
νήσει τους τρόπους µε τους οποίους το δι-
αδίκτυο εµπλουτίζει (ή όχι) τη δηµοκρατική 
διαδικασία και διαµορφώνει νέες σχέσεις 
µεταξύ των πολιτών και εκείνων που έχουν 
την ευθύνη της διακυβέρνησης.

ΕΣΔ 400  Κειµενική Επικοινωνία µέσω 
Οθόνης

Το µάθηµα αυτό έχει πρακτικό προσανα-
τολισµό και επικεντρώνεται στο πώς γρά-
φεται ένα κείµενο που συνοδεύει οπτικά 
κενά, όπως ταινίες, περιοδικά ή ενηµερω-
τικά δελτία.  Στο πλαίσιο του µαθήµατος οι 
φοιτητές θα κληθούν να χρησιµοποιήσουν 
τις αποκτηθείσες γνώσεις τους για τις γραµ-
µατοσειρές και τη σελιδοποίηση για να πα-
ραγάγουν κείµενο για ένα προϊόν από τον 
κόσµο του θεάµατος, της δηµοσιογραφίας ή 
του διαδικτύου. 

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 102 
Αρχές και Ιστορία της Τυπογραφίας

ΕΣΔ 401  Ραδιοφωνική Παραγωγή- 
Ψηφιακό Ραδιόφωνο 

Στόχος του µαθήµατος αυτού είναι να γνω-
ρίσουν οι φοιτητές/τριες τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά, τους κώδικες, το περιεχόµενο 
και τις εξελίξεις του ραδιοφώνου, από τις 
απαρχές της εµφάνισής του µέχρι τη ση-
µερινή ψηφιακή εποχή.  Επιπρόσθετα θα 
ασκηθούν σε θέµατα που αφορούν την τε-
χνολογία του ψηφιακού ραδιοφώνου, όπως 
το ψηφιακό µιξάρισµα ήχων και ο τρόπος 
προετοιµασίας και παρουσίασης του τελι-
κού ψηφιακού ραδιοφωνικού προϊόντος.  
Οι φοιτητές/τριες αναµένεται να αποκτή-
σουν µια γενική εικόνα της φύσης και της 
λειτουργίας του µέσου και να κατανοήσουν 
τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να συγκρο-
τείται και να παρουσιάζεται το ηχητικό 
περιεχόµενο του ραδιοφώνου.  Οι εργα-
σίες των φοιτητών θα προσανατολίζονται 
στη δηµιουργία ραδιοφωνικών κειµένων 

που θα αποτελέσουν τα ραδιοφωνικά προ-
γράµµατα του κλασικού και ∆ιαδικτυακού 
Ραδιοφώνου του Τµήµατος. 

Προαπαιτούµενο:  ΕΣ∆ 301  
Εισαγωγή στον Ήχο για Μουσική, 
Ραδιοφωνική, Τηλεοπτική και 
∆ιαδικτυακή Παραγωγή

ΕΣΔ 402  Τηλεοπτική Παραγωγή και 
Προγραµµατισµός

Στο µάθηµα αυτό οι φοιτητές θα αποκτή-
σουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για µια τηλεοπτική παραγωγή, 
όπως προ-παραγωγή, σκηνοθεσία και πα-
ραγωγή, χρήση βιντεοκάµερας, φωτισµού 
και ήχου, editing, µετα-παραγωγή, ήχος 
και γραφικά, αλλά και εγγραφή σε DVD.  
Έχοντας, µεταξύ άλλων, αποκτήσει εµπει-
ρίες µε µικρής διάρκειας  παραγωγές και 
ντοκιµαντέρ, µε το πέρας του µαθήµατος οι 
φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτη-
τες δεξιότητες για εργοδότηση σε θέµατα 
επεξεργασίας βιντεοσκοπηµένης εικόνας 
και σταθµούς τηλεοπτικής παραγωγής.

Προαπαιτούµενο: ΕΣ∆ 301 - Εισαγωγή 
στον Ήχο για Μουσική, Ραδιοφωνική, 
Τηλεοπτική και ∆ιαδικτυακή Παραγωγή

ΕΣΔ 410  Ασφάλεια και Πρόσβαση στον 
Κυβερνοχώρο

Το µάθηµα αυτό επικεντρώνεται στο ζήτηµα 
της επιτήρησης στην εποχή της πληροφορί-
ας.  Πρόκειται ουσιαστικά για µια περιεκτική 
εισαγωγή στις Σπουδές Επιτήρησης.  Εκτός 
από τις θεωρητικές του πλευρές, το ζήτηµα 
της επιτήρησης θα εξετασθεί και εµπειρικά 
µε αναφορά µε συγκεκριµένα παραδείγµα-
τα όπως είναι π.χ. τα κλειστά κυκλώµατα 
τηλεόρασης (CCTV), οι ηλεκτρονικές συ-
ναλλαγές (ηλεκτρονικό εµπόριο, πιστω-
τικές κάρτες, κ.λπ.), και η συγκέντρωση 
ατοµικών δεδοµένων µέσω εκπαιδευτικών 
και ιατρικών αρχείων.  Οι φοιτητές/φοιτή-
τριες αναµένεται επίσης να κατανοήσουν 
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πώς συνδέεται η επιτήρηση και η ασφάλεια 
στο διαδίκτυο µε την πρόσβαση στις πλη-
ροφορίες.

ΕΣΔ 411  Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Το µάθηµα αυτό θα εξετάσει τη χρήση 
των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε τυπικά (π.χ. σχο-
λεία) και άτυπα (π.χ. µάθηση σε µουσεία) 
περιβάλλοντα µάθησης.  Οι φοιτητές θα 
εξοικειωθούν µε σύγχρονες τεχνολογίες 
για υποστήριξη της µάθησης και της επι-
κοινωνίας και θα εξετάσουν κριτικά τη 
συνεισφορά των ΤΠΕ στη διαδικασία µά-
θησης ατόµων διαφορετικών ηλικιών και 
επιπέδων.  Στο πλαίσιο του µαθήµατος θα 
συζητηθούν οι τρόποι µε τους οποίους αλ-
λάζει η έννοια της µάθησης στη σύγχρονη 
εποχή και θα εξεταστούν νέες ΤΠΕ ως προς 
τις δυνατότητες και περιορισµούς τους.  Θα 
συζητηθούν επίσης έννοιες όπως η δια-βίου 
µάθηση, η αναστοχαστική και η αυτο-ρυθ-
µιζόµενη µάθηση, και θα εξεταστεί η τοπική 
και διεθνής πολιτική ως προς τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών για την επίτευξη των µα-
θησιακών επιδιώξεων. Το µάθηµα συνδυάζει 
θεωρητική και πρακτική εργασία.

ΕΣΔ 420  Πολιτική Οικονοµία του 
Διαδικτύου

Το µάθηµα αυτό εστιάζει στη δοµή του 
επικοινωνιακού τοµέα γενικά, και στο δια-
δίκτυο ειδικότερα, και αναλύει συναφή ζη-
τήµατα ρύθµισης και άσκησης πολιτικής.  Η 
θεµατική του µαθήµατος συνδυάζει γνώσεις 
και πληροφορίες από τα οικονοµικά, την 
πολιτική επιστήµη και την κοινωνιολογία 
και οι φοιτητές/τριες αναµένεται να κα-
τανοήσουν τις σύγχρονες αντιπαραθέσεις 
σχετικά µε τη ρύθµιση, τη χάραξη πολιτικής, 
τη φιλελευθεροποίηση και το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς που διέπει τον κυβερνοχώρο.

Προαπαιτούµενο: ΕΣ∆ 310  
Η Επικοινωνιακή Πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΔ 421  Ψηφιακή Πολιτική

Το µάθηµα αυτό προσφέρει στους φοιτη-
τές/τριες την ευκαιρία να ερευνήσουν τους 
τρόπους µε τους οποίους η σύγχρονη πολι-
τική επηρεάζεται από τις νέες τεχνολογίες 
επικοινωνίας, βάσει της αρχής ότι η πολι-
τική αλλάζει ανάλογα µε τις εξελίξεις της 
επικοινωνιακής τεχνολογίας.  Αναµένεται 
ότι οι φοιτητές/τριες θα κατανοήσουν τις 
σύγχρονες συζητήσεις για την ψηφιακή δη-
µοκρατία, τη συµµετοχή των πολιτών µέσω 
της διαµεσολαβηµένης-από-υπολογιστή 
επικοινωνίας και την ανασυγκρότηση της 
δηµόσιας σφαίρας (π.χ. η µπλογκόσφαιρα).  
Επιπρόσθετα, θα δοθεί έµφαση στη χρή-
ση των πολιτικών ιστοσελίδων από τους 
απλούς χρήστες και τους τρόπους µε τους 
οποίους τα πολιτικά κόµµατα προβάλλο-
νται µέσω του διαδικτύου.

ΕΣΔ 422  Η Κουλτούρα του 
Κυβερνοχώρου

Το µάθηµα αυτό θα εισαγάγει τους φοιτητές 
σε µερικές από τις πλέον θεµελιώδεις πλευ-
ρές της κουλτούρας και της αισθητικής της 
εποχής του διαδικτύου.  Κύριοι θεµατικοί 
άξονες είναι: δυνητικότητα, υπερ-πραγµα-
τικότητα και προσοµοίωση, cyborgs, δυνη-
τική γεωγραφία, εννόηση του φύλου στον 
κυβερνοχώρο. Θα γίνει συστηµατική ανα-
φορά στο έργο του William Gibson και του 
Jean Baudrillard. Οι φοιτητές/τριες αναµέ-
νεται να κατανοήσουν τους τρόπους µε τους 
οποίους το διαδίκτυο και ο κυβερνοχώρος 
επηρεάζουν τα φαινόµενα του πολιτισµού.  

Προαπαιτούµενa:  
ΕΣ∆ 321/ΕΣ∆ 322 - Ταυτότητες 
και Συναισθήµατα στο ∆ιαδίκτυο, 
Κοινωνικές Σχέσεις στον Κυβερνοχώρο

ΕΣΔ 423  Τεχνολογία, Κουλτούρα και 
Κοινωνία

Το µάθηµα αυτό εξετάζει την επίδραση της 
σύγχρονης τεχνολογίας στον τρόπο µε τον 
οποίο οι άνθρωποι στην κοινωνία της πλη-
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ροφορίας αντιλαµβάνονται και κατανοούν 
το χώρο και τον χρόνο, τη γνώση και τη 
νόηση, τη θρησκεία και την παράδοση, και 
την κοινωνική ζωή γενικότερα.  Στο πλαί-
σιο του µαθήµατος θα γίνει αναφορά στις 
κοινωνικές αναπαραστάσεις της σύγχρο-
νης τεχνολογίας (π.χ. Λουδισµός) και στην 
αντιπαράθεση ανάµεσα στη τεχνοφιλική 
και τεχνοφοβική στάση όσον αφορά τα σύγ-
χρονα τεχνολογικά επιτεύγµατα.  Θα δοθεί 
έµφαση στη σχέση ιδεολογίας και τεχνο-
λογίας και αναµένεται ότι οι φοιτητές/τρι-
ες θα κατανοήσουν την επισφαλή διαφορά 
µεταξύ τεχνοκρατίας και τεχνολογίας και 
θα ευαισθητοποιηθούν ως προς τα ηθικά και 
δεοντολογικά τους προαπαιτούµενα. 

ΕΣΔ 424  Σύγκριση Επικοινωνιακών και 
Πολιτικών Συστηµάτων

Η µελέτη των επικοινωνιακών συστηµά-
των γίνεται συνήθως εντός των ορίων συ-
γκεκριµένων εθνικών κρατών.  Το γεγονός 
αυτό δυσχεραίνει την ανάλυση των διαφο-
ρών και οµοιοτήτων µεταξύ των εν λόγω 
συστηµάτων στις διάφορες χώρες, ιδιαίτε-
ρα στην εποχή της συνεχώς αυξανόµενης 
παγκοσµιοποίησης.  Ο κύριος στόχος του 
µαθήµατος είναι η εξέταση πιθανών τρόπων 
σύγκρισης διαφόρων συστηµάτων των µέ-
σων επικοινωνίας σε διάφορες χώρες, ώστε 
να επισηµανθούν κοινές ιδιότητες αλλά και 
µοναδικά, κατά χώρα, δοµικά χαρακτηρι-
στικά.  Στο µάθηµα επίσης θα εξεταστούν η 
αναγκαιότητα της συγκριτικής ανάλυσης, 
καθώς και οι µεθοδολογικές και θεωρητικές 
της δυσκολίες.

Προαπαιτούµενο: ΕΣ∆ 110 Ευρωπαϊκό 
και ∆ιεθνές Επικοινωνιακό Σύστηµα

ΕΣΔ 425  Συγκρούσεις στην Εποχή της 
Πληροφορίας

Το µάθηµα αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές 
να κατανοήσουν τους τρόπους µε τους οποί-
ους οι διεθνείς συγκρούσεις στην εποχή της 
πληροφορίας διαµεσολαβούνται και πραγ-
µατοποιούνται ολοένα περισσότερο στον 

κυβερνοχώρο: στις µέρες µας, ο πόλεµος 
της πληροφορίας, ο λόγος του µίσους, αλλά 
και οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες και η δη-
µοσιογραφία της ειρήνης λαµβάνουν χώρα 
στο διαδίκτυο.  Aναµένεται ότι οι φοιτητές 
θα κατανοήσουν την ουσιαστική σύνδεση 
των λεγόµενων «νέων πολέµων» µε τα νέα, 
ψηφιακά, µέσα και θα εξετάσουν πιθανές 
χρήσεις του διαδικτύου για ειρηνικές πρω-
τοβουλίες.

ΕΣΔ 430  Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς

Στο µάθηµα αυτό εξετάζονται τα ζητήµα-
τα και οι τάσεις όσον αφορά στη µετατρο-
πή οπτικοακουστικού υλικού αναλογικής 
µορφής καθώς και εντύπων εγγράφων (χει-
ρόγραφων και µη) σε ψηφιακές συλλογές 
οι οποίες να είναι προσβάσιµες στο ευρύ 
κοινό µέσω σηµασιολογικής αναζήτησης. 
Μελετώνται ζητήµατα σε σχέση µε την 
οργάνωση και διαχείριση προγραµµάτων 
ψηφιοποίησης, τη διαλειτουργικότητα και  
εκτίµηση κόστους, τη δηµιουργία µεταδεδο-
µένων, την επισηµείωση και σηµασιολογική 
αναζήτηση, την επιλογή υλικού για ψηφιο-
ποίηση, τις προδιαγραφές και διαδικασίες 
ψηφιοποίησης, τη διαχείριση πνευµατικών 
δικαιωµάτων και την ανάπτυξη πολιτιστι-
κών διαδικτυακών πυλών. Ιδιαίτερη έµφαση 
δίνεται σε µελέτες περιπτώσεων ψηφοποίη-
σηςθλικού πολιτιστικής κληρονοµιάς στον 
Κυπριακό και Ελλαδικό χώρο. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις που 
αφορούν ψηφοποίηση και επισηµείωση κει-
µένων, εικόνων και βίντεο και πειραµατισµό 
µε εργαλεία επισηµείωσης βασισµένα σε δο-
µηµένη αναπαράσταση γνώσης.  

ΕΣΔ 440  Πρακτική  Άσκηση

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης οι φοι-
τητές θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν 
βασικές εµπειρίες σε σχέση µε ένα πραγµα-
τικό εργασιακό περιβάλλον στην κατεύθυν-
ση που έχουν επιλέξει.  Η Πρακτική Άσκηση 
θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται 
από τα µέλη ∆ΕΠ του τµήµατος.  Η πρα-



Τ Ο  Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

164

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κ ΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

κτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τους 
φοιτητές/τριες που ακολουθούν την κατεύ-
θυνση «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας» και 
προαιρετική για τους φοιτητές/τριες των 
δύο άλλων κατευθύνσεων.

Προαπαιτούµενο: Συµπλήρωση των µαθηµά-
των του 1ου και 2ου έτους.

ΕΣΔ 450  Προετοιµασία Πτυχιακής 
Εργασίας

Σε συνεργασία µε τους καθηγητές τους οι 
φοιτητές/τριες εξοικειώνονται µε τις τεχνι-
κές προετοιµασίας και τις προδιαγραφές 
σχεδιασµού, εκπόνησης, συγγραφής και πα-
ρουσίασης επιστηµονικών εργασιών, προ-
κειµένου να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν 
µε αρτιότητα την πτυχιακή τους εργασία 
στο τελευταίο εξάµηνο σπουδών τους.

ΕΣΔ 453, ΕΣΔ 454, ΕΣΔ 455 Πτυχιακή 
Εργασία

Σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθη-
γητή, οι φοιτητές θα αναπτύξουν και θα 
υλοποιήσουν ένα ερευµητικό πρόγραµµα 
σχετικό µε την κατεύθυνση που έχουν επι-
λέξει.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Μαθήµατα που προσφέρονται από το 
Τµήµα Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών

ΠΓΤ 102  Αρχές και Ιστορία της 
Τυπογραφίας

Στο µάθηµα αυτό οι φοιτητές διδάσκονται 
τις βασικές αρχές και την ιστορία της τυπο-
γραφίας καθώς και εισαγωγικές µεθόδους 
και βασικές κατευθύνσεις για τον τυπο-
γραφικό σχεδιασµό της σελίδας (layout).  
Εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν και να 
αναλύουν βασικούς τύπους γραµµατοσει-
ρών και µελετούν τη σηµασία της τυπογρα-
φίας στην οπτική επικοινωνία.  Εξερευνούν 

τις εκφραστικές τους ικανότητες, µε την 
αποκλειστική χρήση γραµµατοσειρών στο 
σχεδιασµό καλλιτεχνικών και πειραµατι-
κών εφαρµογών.  Σκοπός είναι να αντιλη-
φθούν ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση η 
τυπογραφία αντικαθιστά την εικόνα στη 
µετάδοση νοήµατος.  Έµφαση δίνεται σε πα-
ράγοντες ευαναγνωσιµότητας και δηµιουρ-
γικότητας, καθώς και στη σωστή ακολουθία 
της δηµιουργικής διαδικασίας.  Οι φοιτητές 
εισάγονται στη χρήση λογισµικών του σχε-
διασµού.

ΠΓΤ 110  Εισαγωγή στα Πολυµέσα

Στόχος του µαθήµατος είναι να εξοικειωθεί 
ο φοιτητής µε τη σχεδίαση εφαρµογών στον 
ευρύτερο χώρο των πολυµέσων και πολ-
λαπλών µέσων (cross-media).  Καταρχήν 
παρουσιάζονται τεχνολογίες πολυµέσων, 
τρόποι ψηφιοποίησης, επεξεργασίας, απο-
θήκευσης και αναπαραγωγής των πιο σηµα-
ντικών µέσων (π.χ. ήχου, εικόνας και video).  
Αναπτύσσεται η µεθοδολογία ανάλυσης, 
σχεδίασης και υλοποίησης εφαρµογών πο-
λυµέσων, ώστε να λαµβάνονται υπόψη όλοι 
οι παράγοντες λειτουργίας του παραγόµε-
νου συστήµατος.  Αναλύονται επίσης θέµα-
τα σχετικά µε τις αισθητικές και κοινωνικές 
διαστάσεις των πολυµέσων και γενικότερα 
των πολλαπλών µέσων.  Το µάθηµα περι-
λαµβάνει και πρακτική εξάσκηση κατά την 
οποία οι φοιτητές εξοικειώνονται µε λογι-
σµικά ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών. 

ΠΓΤ 210  Φωτογραφία Ι

Εισαγωγικό µάθηµα στις βασικές τεχνικές 
ικανότητες της φωτογραφίας, βασική λει-
τουργία της φωτογραφικής µηχανής, µεθό-
δους δηµιουργίας, σύνθεσης, επεξεργασίας 
του αρνητικού και εκτύπωσης, λογισµικά 
και ψηφιακή επεξεργασία, σε σχέση µε την 
παραδοσιακή και την ψηφιακή φωτογράφι-
ση, αντίστοιχα.  Έµφαση δίνεται στη φωτο-
γραφία ως τέχνη και ως µέσο επικοινωνίας. 
Εξετάζονται επίσης η ιστορία και η επίδρα-
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ση της φωτογραφίας, στις καλές τέχνες 
και τη µαζική επικοινωνία και οι ευρύτερες 
κοινωνικές της προεκτάσεις.  Τα θεωρητι-
κά θέµατα που αναλύονται ενισχύονται µε 
πρακτική εξάσκηση.  Οι φοιτητές αναµένε-
ται να αναπτύξουν τεχνικές ικανότητες και 
να εξερευνήσουν τη δηµιουργική/εκφραστι-
κή πτυχή της φωτογραφίας.

ΠΓΤ 240  Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-
Υπολογιστή

Το µάθηµα έχει ως στόχο να ευαισθητοποιή-
σει τους φοιτητές στην έννοια της ευχρηστί-
ας των προϊόντων και συστηµάτων που είναι 
βασισµένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  
Το περιεχόµενο του µαθήµατος περιλαµ-
βάνει: εισαγωγή και γενικές έννοιες επικοι-
νωνίας ανθρώπου-υπολογιστή, θεωρητική 
θεµελίωση, άνθρωπος-υπολογιστής-επικοι-
νωνία, σχεδιασµός-ανάπτυξη, τεχνολογίες 
επικοινωνίας, στυλ αλληλεπίδρασης, υπο-
στήριξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες, αρχές 
«ευχρηστίας» και ανθρωποκεντρική σχεδί-
αση, µοντέλα χρήστη και ανάλυση διεργα-
σιών, αλληλεπίδραση σε επίπεδο διαλόγου, 
αλληλεπίδραση σε επίπεδο διεργασίας, τε-
χνικές αξιολόγησης, παραδείγµατα και µε-
λέτη περιπτώσεων.

ΠΓΤ 441  Δυνητική Πραγµατικότητα

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση 
των φοιτητών µε τις αρχές, µεθοδολογίες 
σχεδίασης, δυνατότητες και περιορισµούς 
συστηµάτων δυνητικής πραγµατικότητας.  
Επίσης, παρουσιάζονται και αναλύονται 
σύγχρονες εφαρµογές δυνητικής πραγµατι-
κότητας.  Το µάθηµα περιλαµβάνει πρακτι-
κή εξάσκηση.

Μαθήµατα που προσφέρονται από το 
Τµήµα Εµπορλιου, Χρηµατοοικονοµικών 
και Ναυτιλίας

ΕΧΝ  402  Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

Το µάθηµα αυτό στοχεύει στο να βοηθήσει 
τους φοιτητές να µπορούν να  οικοδοµούν 

µε επιτυχία τις προϋποθέσεις για επιτυχή 
υλοποίηση εφαρµογών ηλεκτρικού εµπο-
ρίου.  Το µάθηµα ασχολείται µε την επι-
λογή κατάλληλου λογισµικού, υλισµικού 
και υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων τα 
οποία εξυπηρετούν κατά καλύτερο δυνατό 
τρόπο τους επιχειρηµατικούς σχεδιασµούς, 
την εκχώρηση υπηρεσιών σε εξωτερικούς 
προµηθευτές, την φιλοξενία ιστοσελίδων, 
την εξερχόµενη κυκλοφορία διαδικτύου ως 
επίσης και την επεξεργασία και ολοκλήρω-
ση παραγγελιών.  Εξετάζει πώς να επιλέξει 
κανείς το σωστό τύπο ιστοσελίδας και τους 
σωστούς πωλητές και συµβούλους και πώς 
να τους διαχειρίζεται αποτελεσµατικά και 
επίσης πώς να οικοδοµήσει έναν ιστοχώρο 
που να ξεχωρίζει.  Εξετάζει επίσης την ικα-
νοποίηση των πελατών από την άποψη της 
εύκολης πρόσβασης, της γρήγορης παράδο-
σης του προϊόντος και της συνεχούς αύξη-
σης της ποιότητας και του περιεχοµένου της 
ηλεκτρονικής εµπορικής ιστοσελίδας.

Μαθήµατα που προσφέρονται από το 
Κέντρο Γλωσσών

ΑΓΓ 122  Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς 
Σκοπούς

Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για την από-
κτηση πτυχίου και επικεντρώνεται στην 
εκµάθηση των αγγλικών για ακαδηµαϊκούς 
σκοπούς. Στοχεύει να στηρίξει τις σπου-
δές των φοιτητών µε την ανάπτυξη της 
Αγγλικής γλώσσας σε ένα ακαδηµαϊκό επί-
πεδο.  Αυτή η σειρά µαθηµάτων σκοπεύει 
να εξοικειώσει τους φοιτητές µε κείµενα 
σχετικά µε θέµατα γενικού και ακαδηµαϊ-
κού περιεχοµένου και ενδιαφέροντος. Το 
υλικό θα χρησιµοποιηθεί για να εξοικειώσει 
τους φοιτητές µε είδη γραφής, όπως η αφή-
γηση και η περιγραφή. Θα αναπτύξει επίσης 
τις δεξιότητες ακουστικής κατανόησης των 
φοιτητών.  Επιπλέον, οι φοιτητές θα έχουν 
τη δυνατότητα να αναπτύξουν τον προφο-
ρικό τους λόγο, συµµετέχοντας ενεργά σε 
διαλόγους, συνοµιλίες, και προφορικές πα-
ρουσιάσεις.
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ΑΓΓ 170  Αγγλικά για Σπουδές 
Επικοινωνίας Ι

Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για την από-
κτηση πτυχίου και επικεντρώνεται στην 
εκµάθηση των αγγλικών για εξειδικευµέ-
νους ακαδηµαϊκούς σκοπούς.  Ο στόχος του 
µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τους φοι-
τητές µε κείµενα σχετικά µε τους κλάδους 
της Επικοινωνίας, των Μαζικών Μέσων 
Ενηµέρωσης και του ∆ιαδικτύου καθώς και 
µε είδη γραφής (περιγραφή διαδικασίας, 
σύγκριση και αντιπαράθεση, ανάλυση αι-
τιών και αποτελεσµάτων και ταξινόµηση).  
Επιπλέον, θα δοθεί ευκαιρία στους φοι-
τητές να αναπτύξουν την ακουστική τους 
κατανόηση και τον προφορικό τους λόγο, 
λαµβάνοντας µέρος σε συζητήσεις, κάνο-
ντας προφορικές παρουσιάσεις κ.ά.  Τέλος, 
ένας άλλος στόχος είναι να δοθεί η ευκαι-
ρία στους φοιτητές να αναπτύξουν επαρκές 
λεξιλόγιο, φωνολογικό έλεγχο και κοινω-
νιογλωσσολογική αντίληψη έτσι ώστε να 
µπορούν να εκφραστούν µε ένα ικανοποιη-
τικό βαθµό σαφήνειας, ευφράδειας και αυ-
θορµητισµού.

Προαπαιτούµενο:  
ΑΓΓ 122 Αγγλικά για 
Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς

ΑΓΓ 220  Αγγλικά για Σπουδές 
Επικοινωνίας ΙI

Το µάθηµα αυτό στοχεύει στην εµπέδωση 
της αγγλικής ορολογίας στις σπουδές επι-
κοινωνίας και στην ενασχόληση των φοι-
τητών/τριών µε την παραγωγή διαφόρων 
τύπων κειµένων που χρησιµοποιούνται στα 
µέσα επικοινωνίας.  Πηγές που θα χρησιµο-
ποιηθούν είναι, µεταξύ άλλων, το διαδίκτυο, 
οι εφηµερίδες, και η τηλεόραση.  Η εξάσκη-
ση του προφορικού λόγου θα περιλαµβάνει 
συζητήσεις διαφόρων θεµάτων και άλλες 
δραστηριότητες που θα περιλαµβάνουν τον 
προφορικό λόγο και την επικοινωνία µέσα 
από αυτόν (κοινωνικό διάλογο, αντιπαραθέ-
σεις, µικρές οµάδες, δηµόσια οµιλία, ειδησε-
ογραφικός σχολιασµός  και συνεντεύξεις). 

Προαπαιτούµενα:  
ΑΓΓ 122 / ΑΓΓ 170 Αγγλικά για 
Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς, Αγγλικά 
για Σπουδές Επικοινωνίας Ι 

ΑΓΓ 270  Αγγλικά για Σπουδές 
Επικοινωνίας ΙΙΙ

Στο µάθηµα αυτό οι φοιτητές/τριες εµβαθύ-
νουν έτσι περαιτέρω στα αντικείµενα που 
διδάχτηκαν στο ΑΓΓ 220.  Επιπλέον, στο 
πλαίσιο του µαθήµατος, θα µελετήσουν διά-
φορα είδη έντυπων µέσων, θα συντάξουν 
κείµενα ειδήσεων, θα αναλύσουν την κάλυ-
ψη εθνικών γεγονότων, και θα συντάξουν 
διάφορα άλλα είδη γραπτού λόγου που χρη-
σιµοποιούνται στα ποικίλα έντυπα µαζικής 
ή άλλου είδους επικοινωνίας.

Προαπαιτούµενα: ΑΓΓ 122 / ΑΓΓ 170 / ΑΓΓ 
220 Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς, 
Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας Ι, Αγγλικά 
για Σπουδές Επικοινωνίας ΙI
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ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κ ΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τµήµα Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών

Εισαγωγή

Οι σηµαντικές τεχνολογικές εξελίξεις των 
τελευταίων χρόνων έχουν επιφέρει σηµαντι-
κές µεταβολές στους τρόπους επικοινωνίας 
και διάδοσης πληροφοριών, µε αποτέλεσµα 
η χρήση των Πολυµέσων και των Γραφικών 
Τεχνών να έχει εδραιωθεί ανάµεσα στους 
πιο αποτελεσµατικούς τρόπους διάδοσης 
πληροφοριών. Με γνώµονα τόσο τη σηµα-
σία των Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών 
στους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας, 
όσο και την ιδιαιτερότητα και διεπιστηµο-
νική κατάρτιση που χρειάζονται οι επαγ-
γελµατίες του κλάδου, έχει δηµιουργηθεί η 
ανάγκη ύπαρξης ακαδηµαϊκών προγραµµά-
των τα οποία να παρέχουν το αναγκαίο επι-
στηµονικό υπόβαθρο στους φοιτητές που 
επιθυµούν να σταδιοδροµήσουν ως επαγ-
γελµατίες και ερευνητές στους τοµείς των 
Πολυµέσων και των Γραφικών Τεχνών. 

Στο κυπριακό περιβάλλον, ιδιαίτερα, όπου ο 
ευρύτερος τοµέας των υπηρεσιών συµβάλ-
λει µε σηµαντικό ποσοστό στη διαµόρφωση 
του εθνικού µας εισοδήµατος, και απασχο-
λεί σηµαντικό αριθµό εργαζόµενων, επιβάλ-
λεται επιτακτικά η ανάγκη για εργοδότηση 
άρτια καταρτισµένων επιστηµόνων µε εξει-
δίκευση στις εφαρµογές  των Πολυµέσων 
και των Γραφικών Τεχνών.

Με πλήρη επίγνωση των σύγχρονων ανα-
γκών, το Τµήµα προσφέρει υψηλού επιπέ-
δου πανεπιστηµιακό πτυχίο στα Πολυµέσα 
και τις Γραφικές Τέχνες.  Το Τµήµα ευελπι-
στεί να δηµιουργήσει το κατάλληλο περι-
βάλλον, το οποίο να παρέχει την αναγκαία 

ακαδηµαϊκή κατάρτιση και εµπειρία, που 
χρειάζονται οι φοιτητές για να σταδιοδρο-
µήσουν σε επαγγελµατικό ή και σε ερευνη-
τικό επίπεδο.  

Όραµα και Στόχοι του Τµήµατος

Όραµα του Τµήµατος είναι να εξελιχθεί και 
να εδραιωθεί ως ένα διεθνές κέντρο έρευνας 
και µάθησης στον τοµέα των Πολυµέσων 
και των Γραφικών Τεχνών. 

Στόχος του είναι η ορθολογιστική ανάπτυ-
ξη και διάδοση των διεπιστηµονικών γνώ-
σεων και αξιών πάνω στις οποίες θα πρέπει 
να στηρίζονται καταξιωµένοι επαγγελµα-
τίες στον χώρο των Πολυµέσων και των 
Γραφικών Τεχνών. 

Οι σκοποί του Τµήµατος είναι:
•  Να προσελκύσει φοιτητές και ακαδηµαϊ-

κό προσωπικό υψηλής στάθµης.
•  Να προσφέρει ποιοτική προπτυχιακή 

και µεταπτυχιακή ακαδηµαϊκή εµπειρία 
και τα εφόδια για επιτυχηµένη επαγγελ-
µατική σταδιοδροµία σε φοιτητές τόσο 
από την Κύπρο όσο και από γειτονικές 
χώρες, συµπεριλαµβανοµένων και χω-
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•  Να παρέχει την πιο σύγχρονη επιστη-
µονική κατάρτιση στα Πολυµέσα και τις 
Γραφικές Τέχνες.

•  Να αναλάβει και να φέρει εις πέρας ερευ-
νητικές εργασίες υψηλής στάθµης και 
εµβέλειας.

•  Μέσω ερευνητικών και διδακτικών δρα-
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στηριοτήτων, να διαµορφώσει δεσµούς 
τόσο µε τοπικά όσο και µε διεθνή κέντρα 
τα οποία δραστηριοποιούνται στους το-
µείς των Πολυµέσων και των Γραφικών 
Τεχνών. 

•  Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διε-
θνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κι-
νητικότητα και διακίνηση φοιτητών και 
ακαδηµαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό 
χώρο.

•  Να παρέχει τη βάση για την προώθηση 
της διά βίου µάθησης.

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Πολυµέσων 
και Γραφικών Τεχνών θα αποκτήσουν την 
κατάλληλη επιστηµονική υποδοµή που θα 
τους επιτρέπει να:

•  ∆ηµιουργούν και να διαχειρίζονται έργα 
που να περιλαµβάνουν τη χρήση τόσο 
συµβατικών όσο και ψηφιακών µορ-
φών Γραφικών Τεχνών και Πολυµέσων. 
Τέτοια έργα θα αφορούν εφαρµογές σε 
ποικίλους τοµείς, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των τοµέων της εκπαίδευσης, της 
διαφήµισης, του µάρκετινγκ, των τε-
χνών και της διάχυσης πληροφοριών.  

•  Επικοινωνούν και να δηµιουργούν µα-
κροπρόθεσµες διαπροσωπικές σχέσεις 
µε τους διαφόρους παράγοντες της σχε-
τικής βιοµηχανίας, µε στόχο το κοινό 
όφελος.

•  Λειτουργούν αποδοτικά τόσο στο το-
πικό επίπεδο όσο και στο διεθνές µετα-
βαλλόµενο περιβάλλον  και να έχουν 
τη δυνατότητα να ενηµερώνονται, να 
αφοµοιώνουν και να εκµεταλλεύονται 
τεχνολογικές εξελίξεις στους σχετικούς 
τοµείς.

•  Να συµµετέχουν ή ακόµη και να ανα-
λαµβάνουν οµαδικά έργα.

Πρόγραµµα Σπουδών

Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος πα-
ρέχει µια εξειδικευµένη επιστηµονική κα-
τάρτιση στις ειδικότητες των Πολυµέσων 
και των Γραφικών Τεχνών. Στη διάρκεια 

των δύο πρώτων χρόνων (τέσσερα εξάµη-
να), οι φοιτητές αποκτούν µια σφαιρική 
γνώση των αντικειµένων ταυτόχρονα έχουν 
τη δυνατότητα περιορισµένης επιλογής µα-
θηµάτων σχετικών µε την κατεύθυνση που 
τους ενδιαφέρει. Κατά το τρίτο και τέταρτο 
έτος οι φοιτητές ακολουθούν εξειδικευµένα 
µαθήµατα στα Πολυµέσα ή στις Γραφικές 
Τέχνες. Στο τελευταίο έτος σπουδών θα 
κληθούν να  εκπονήσουν πτυχιακή εργασία 
συναφή µε το αντικείµενο της ειδικότητας 
τους υπό την επίβλεψη καθηγητών του 
Τµήµατος. Ταυτόχρονα θα έχουν την ευκαι-
ρία να εργαστούν σε εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται σε σχετικούς µε τις σπουδές 
τους τοµείς. 

Για την απόκτηση του πτυχίου στα 
Πολυµέσα και τις Γραφικές Τέχνες απαι-
τείται η συµπλήρωση τουλάχιστον 240 
Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων.   

Το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών του 
πτυχίου παρουσιάζεται στους Πίνακες Α, Β, 
Γ, ∆ και Ε. 

Περιγραφές των µαθηµάτων δίνονται στον 
Πίνακα Στ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΤΗ 1ο και 2ο

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο Εξάµηνο 2ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΠΓΤ 100 Αρχές Δισδιάστατου Σχεδιασµού 5 ΠΓΤ 101 Αρχές Τρισδιάστατου Σχεδιασµού 5

ΠΓΤ 120 Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδιασµού 5 ΠΓΤ 102 Αρχές και Ιστορία της Τυπογραφίας 6

ΠΓΤ 130 Ιστορία της Τέχνης Ι 5 ΠΓΤ 110 Εισαγωγή στα Πολυµέσα 6

ΠΓΤ 140 Πληροφορική Ι 5 ΠΓΤ 131 Ιστορία της Τέχνης II 5

ΠΓΤ 190 Μαθηµατικά για Σχεδιασµό 5 ΠΓΤ 141 Πληροφορική II 5

ΑΓΓ 122 Αγγλικά για Ακαδηµαικούς Σκοπούς 4 ΑΓΓ 171  Αγγλικά για Σπουδές Πολυµέσων και Γραφικών 
Τεχνών

4

Σύνολο 29 Σύνολο 31

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ = 60

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

3ο Εξάµηνο 4ο Εξάµηνο

 ECTS ECTS

ΠΓΤ 200 Σχέδιο, Χρώµα και Σύνθεση 5 ΠΓΤ 202 Εικόνα και Νόηµα 5

ΠΓΤ 201 Σύγχρονες Εφαρµογές Τυπογραφίας 5 ΠΓΤ 211 Εισαγωγή στο Animation 5

ΠΓΤ 210 Φωτογραφία Ι 5 ΠΓΤ 212 Φωτογραφία II 5

ΠΓΤ 220 Σχεδιασµός Συστηµάτων 5 ΠΓΤ 221 Σχεδιασµός και Διαχείριση Περιεχοµένου 5

ΠΓΤ 230 Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη και Θεωρία 5  Μάθηµα Κατεύθυνσης [Βλ.  Πίνακα Β] 5

ΠΓΤ 240 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 5 Μάθηµα Περιορισµένης Επιλογής [Βλ.  Πίνακα Γ] 5

Σύνολο 30 Σύνολο 30

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ = 60

ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (4ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ECTS

ΠΓΤ 241 Δίκτυα Υπολογιστών για Εφαρµογές Πολυµέσων 5

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ECTS

ΠΓΤ 203 Οπτική Επικοινωνία 5

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  (4ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ECTS

ΠΓΤ 222 Ιστορία του Σχεδιασµού 5

ΠΓΤ 232 Τέχνη, Σχεδιασµός και Τεχνολογία 5

ΠΓΤ 242 Προγραµµατισµός Πολυµέσων Ι 5

ΕΣΔ 100 Δηµιουργία Περιεχοµένου I 5

ΕΣΔ 132 Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον: Ανάπτυξη και Χαρακτηριστικά 5

ΕΣΔ 134 Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του Διαδικτύου 6

ΕΣΔ 211 Επικοινωνιακή Ηθική και Νοµικό Πλαίσιο 5

ΕΣΔ 221 Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5

Σηµείωση: Τα Μαθήµατα Κατεύθυνσης του τέταρτου εξαµήνου (Πίνακας Β) µπορούν να επιλεγούν και ως Μαθήµατα Περιορισµένης   
          Επιλογής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΤΗ 3ο και 4ο

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

5ο Εξάµηνο

Κατεύθυνση Πολυµέσων Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 ECTS ECTS

ΠΓΤ 310 Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation Ι 6 ΠΓΤ 300 Γραφιστική και Παραγωγή 6

ΠΓΤ 311 Εισαγωγή στον Ήχο για Μουσική, 
Ραδιοφωνική, Τηλεοπτική και Διαδικτυακή 
Παραγωγή

6 ΠΓΤ 301 Εφαρµογές Εικονογράφησης 6

ΠΓΤ 312 Ψηφιακός Ήχος και Εικόνα 6 ΠΓΤ 302 Σχεδιασµός και Διαµόρφωση Σελίδας 6

ΠΓΤ 320 Σχεδιασµός Για Όλους 6 ΠΓΤ 310 Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation Ι 6

ΠΓΤ 340 Βάσεις Δεδοµένων για Πολυµέσα Ι 6 ΠΓΤ 320 Σχεδιασµός Για Όλους 6

Σύνολο 30 Σύνολο 30

6ο Εξάµηνο

Κατεύθυνση Πολυµέσων Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

ECTS  ECTS

ΠΓΤ 313 Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation II 6 ΠΓΤ 303 Γραφιστική και Διαφήµιση 6

ΠΓΤ 314 Διαχείριση Πολυµεσικών Έργων 6 ΠΓΤ 321 Σχεδιασµός Συσκευασίας 6

ΠΓΤ 341 Ανάπτυξη Εφαρµογών Διαδικτύου 6 ΠΓΤ 330 Οπτικός Πολιτισµός 6

Μάθηµα Περιορισµένης Επιλογής
[Βλ. Πίνακα Ε] 

6 ΠΓΤ 341 Ανάπτυξη Εφαρµογών Διαδικτύου 6

Μάθηµα Ελεύθερης Επιλογής 6 Μάθηµα Περιορισµένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Ε] 6

Σύνολο 30 Σύνολο 30

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ = 60
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

7ο Εξάµηνο

Κατεύθυνση Πολυµέσων Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 ECTS ECTS

ΠΓΤ 410 Εφαρµογές Πολυµέσων 6 ΠΓΤ 400 Εφαρµογές Γραφικών Τεχνών 6

ΠΓΤ 450  Πρακτική Άσκηση 9 ΠΓΤ 450 Πρακτική Άσκηση 9

ΠΓΤ 460 Μεθοδολογία Έρευνας σε Πολυµέσα και 
Γραφικές Τέχνες

6 ΠΓΤ 460 Μεθοδολογία Έρευνας στα Πολυµέσα και τις 
Γραφικές Τέχνες

6

Μάθηµα Περιορισµένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Ε] 6  Μάθηµα Περιορισµένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Ε] 6

Μάθηµα Ελεύθερης Επιλογής 6 Μάθηµα Ελεύθερης Επιλογής 6

Σύνολο 33 Σύνολο 33

8ο Εξάµηνο

Κατεύθυνση Πολυµέσων Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 ECTS  ECTS

ΠΓΤ 461 Πτυχιακή Εργασία 15 ΠΓΤ 461 Πτυχιακή Εργασία 15

Μάθηµα Περιορισµένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Ε] 6 Μάθηµα Περιορισµένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Ε] 6

Μάθηµα Ελεύθερης Επιλογής 6 Μάθηµα Ελεύθερης Επιλογής 6

Σύνολο 27 Σύνολο 27

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ = 60



Τ Ο  Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

174

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κ ΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΤΗ 3ο και 4ο

ECTS

ΠΓΤ 304 Ζωγραφική 6

ΠΓΤ 315 Πολυµεσική Απεικόνιση Δεδοµένων 6

ΠΓΤ 322 Σχεδιασµός Προϊόντων 6

ΠΓΤ 331 Ιστορία και Θεωρία του Κινηµατογράφου 6

ΠΓΤ 332 Φιλοσοφία της Τέχνης 6

ΠΓΤ 342 Βάσεις Δεδοµένων για Πολυµέσα II 6

ΠΓΤ 343 Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα 6

ΠΓΤ 344 Προγραµµατισµός Πολυµέσων II 6

ΠΓΤ 411 Σχεδιασµός και Ανάπτυξη  Παιχνιδιών  Υπολογιστών 6

ΠΓΤ 412 Τρισδιάστατη Μορφοποίηση και Animation 6

ΠΓΤ 430 Σύγχρονη Θεωρία και Κριτική της Τέχνης 6

ΠΓΤ 431 Ηλεκτρονικά Μέσα και Εικαστικές Τέχνες 6

ΠΓΤ 432 Κοινωνιολογία της Τέχνης 6

ΠΓΤ 440 Επεξεργασία Φωνής και Εικόνας 6

ΠΓΤ 441 Δυνητική Πραγµατικότητα 6

ΠΓΤ 490 Θέµατα Αιχµής σε Πολυµέσα και Γραφικές Τέχνες 6

Σηµείωση: Τα µαθήµατα ΠΓΤ Περιορισµένης Επιλογής του δεύτερου έτους ισχύουν και για το τρίτο και το τέταρτο έτος.
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ΠΓΤ 100 Αρχές Δισδιάστατου 
Σχεδιασµού

Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στους 
φοιτητές την ευκαιρία να εξερευνήσουν 
τα στοιχεία και τις αρχές του σχεδιασµού, 
να αποκτήσουν την εµπειρία της χρήσης 
υλικών των γραφικών τεχνών µε πειραµα-
τικούς τρόπους και να εµβαθύνουν στην 
προσέγγισή τους, για επίλυση προβληµά-
των δισδιάστατου σχεδιασµού. Εξετάζονται 
στοιχεία του σχεδίου, όπως γραµµή, τόνος, 
φόρµα, σχέση φιγούρας-χώρου, και ανα-
λογίες. Γίνεται εισαγωγή στις διάφορες 
τεχνικές της γραφιστικής και εξετάζονται 
διάφοροι τρόποι µε τους οποίους το νόηµα 
παράγεται και επηρεάζεται από την αντιπα-
ράθεση εικόνας και κειµένου. Επιδιώκεται, 
επίσης, η ενηµέρωση και εξοικείωση των 
σπουδαστών µε θέµατα οπτικής αντίληψης 
και αισθητικής.

ΠΓΤ 120 Θεωρία και Μεθοδολογία 
Σχεδιασµού

Το µάθηµα αποτελεί µία βασική εισαγωγή 
σε ζητήµατα θεωρίας και µεθοδολογίας του 
σχεδιασµού (design). Ο εκπαιδευτικός στό-
χος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε το 
σχεδιασµό και η ευαισθητοποίησή τους ως 
προς το εύρος και τις προεκτάσεις του. Ο 
άξονας του µαθήµατος βασίζεται στη συν-
διασµένη εφαρµογή διάφορων µεθόδων για 
τη διερεύνηση ενός θέµατος, για ανάπτυξη 
ιδεών και για την αξιολόγηση της δουλειάς 
άλλων σχεδιαστών αλλά και της δικής τους 
ως µελλόντων σχεδιαστών. Οι φοιτητές µε 

τη συµπλήρωση του µαθήµατος αντιλαµβά-
νονται πως το design είναι επιστήµη η οποία 
στηρίζεται πρωτίστως σε προγραµµατισµό, 
δουλειά και έρευνα, και πως  το ταλέντο και 
η δηµιουργικότητα ενισχύονται µόνο µέσω 
της εφαρµογής των αρχών αυτών.

ΠΓΤ 130 Ιστορία της Τέχνης Ι

Γενικό µάθηµα πολιτισµικής ιστορίας. 
Εξετάζονται περιπτώσεις «καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας» στην πορεία του δυτικού πο-
λιτισµού από την προϊστορία ως τον ύστε-
ρο ευρωπαϊκό Μεσαίωνα. Αποτελείται από 
µια σειρά «επεισοδίων» από την ιστορία της 
ανθρώπινης δηµιουργίας, στην οποία σήµε-
ρα αναφερόµαστε ως «τέχνη». Εξετάζονται 
αντικείµενα, εικόνες και κτήρια, και οι δια-
δικασίες δηµιουργίας τους. Έµφαση δίνεται 
στις προθέσεις και αιτίες πίσω από τη δηµι-
ουργία αυτή, καθώς και στη σηµασία και τη 
χρήση που είχαν αυτές οι δηµιουργίες από 
τους ανθρώπους από τους οποίους και για 
τους οποίους κατασκευάστηκαν.  Το µάθη-
µα εξετάζει τους τρόπους µε τους οποίους 
αυτές οι δηµιουργίες ενσωµατώνουν το ιδε-
ολογικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµι-
κό συγκείµενο της εποχής τους.

ΠΓΤ 140 Πληροφορική Ι

Το µάθηµα αποτελεί µία βασική εισαγωγή 
στον τοµέα της πληροφορικής, ούτως ώστε 
οι φοιτητές να εξοικειωθούν µε το θεωρητικό 
υπόβαθρο που εξηγεί τη λειτουργία των συ-
σκευών, τους περιορισµούς του εξοπλισµού 
και τη λειτουργία του λογισµικού συστήµα-

Περιγραφή Μαθηµάτων 
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τος και των εφαρµογών του. Αναλυτικά, τα 
θέµατα που παρουσιάζονται περιλαµβάνουν 
τη δοµή και λειτουργία των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, την αποθήκευση και αναπα-
ράσταση δεδοµένων σε ψηφιακή µορφή, 
την εισαγωγή στον προγραµµατισµό µε 
τη χρήση διαγραµµάτων ροής και ψευδο-
κώδικα, τα λειτουργικά συστήµατα, τα δί-
κτυα υπολογιστών και τις εφαρµογές στο 
∆ιαδίκτυο. Το εργαστηριακό µέρος του µα-
θήµατος περιλαµβάνει εξάσκηση στη χρήση 
λογισµικών σχεδιασµού και επεξεργασίας 
γραφικών (vector και raster graphics) και 
λογισµικού σχεδίασης ιστοσελίδων.

ΠΓΤ 190 Μαθηµατικά για Σχεδιασµό

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείω-
ση  των φοιτητών µε µαθηµατικές έννοιες 
σχετικές µε το σχεδιασµό. Έµφαση δίνεται 
στην Αναλυτική Επιπεδοµετρία και σε βα-
σικές έννοιες και µεθόδους της Γραµµικής 
Άλγεβρας.  Η διδακτέα ύλη περιλαµβάνει: 
Πράξεις µε πίνακες. Αντιστρέψιµους πίνα-
κες. Ανάστροφο πίνακα, συµµετρικούς πί-
νακες, ορθογώνιους πίνακες.  Ορθογώνιους 
γραµµικούς επίπεδους µετασχηµατισµούς 
(στροφή και συµµετρία στο επίπεδο). 
Γραµµικά συστήµατα εξισώσεων, Μέθοδο 
απαλοιφής του Gauss. Ορίζουσα τετραγωνι-
κού πίνακα και ιδιότητες. ∆ιανύσµατα στο 
χώρο, εσωτερικό και εξωτερικό γινόµενο 
δύο διανυσµάτων, µικτό γινόµενο τριών 
διανυσµάτων στο χώρο. Παραµετρικές και 
αναλυτικές εξισώσεις ευθείας στο χώρο. 
Παραµετρικές εξισώσεις επιπέδου στο 
χώρο. Αναλυτική εξίσωση επιπέδου στο 
χώρο. Απόσταση σηµείου από επίπεδο. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει και πρακτική εξάσκη-
ση στη χρήση λογισµικού πακέτου, ούτως 
ώστε να γίνεται καλύτερη κατανόηση των 
θεωρητικών εννοιών που διδάσκονται στο 
µάθηµα.

ΑΓΓ 122 Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς 
Σκοπούς

Το ΑΓΓ 122 είναι ένα τρίωρο µάθηµα την 
εβδοµάδα, τεσσάρων πιστωτικών µονάδων.  
Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για την από-
κτηση πτυχίου και επικεντρώνεται στην 
εκµάθηση των αγγλικών για ακαδηµαϊκούς 
σκοπούς (ΑΑΣ). Στοχεύει να στηρίξει τις 
σπουδές των φοιτητών µε την ανάπτυξη 
της Αγγλικής γλώσσας σε ένα ακαδηµαϊκό 
επίπεδο. Αυτή η σειρά µαθηµάτων σκοπεύ-
ει να εξοικειώσει τους φοιτητές µε κείµενα 
σχετικά µε θέµατα γενικού και ακαδηµαϊκού 
περιεχοµένου και ενδιαφέροντος. Το υλικό 
θα χρησιµοποιηθεί για να εξοικειώσει τους 
φοιτητές µε είδη γραφής, όπως η αφήγηση 
και η περιγραφή. Θα αναπτύξει επίσης τις 
δεξιότητες ακουστικής κατανόησης των 
φοιτητών. Επιπλέον, οι φοιτητές θα έχουν 
την δυνατότητα να αναπτύξουν τον προ-
φορικό τους λόγο, συµµετέχοντας ενεργά 
σε διαλόγους, συνοµιλίες, και προφορικές 
παρουσιάσεις.

ΠΓΤ 101 Αρχές Τρισδιάστατου 
Σχεδιασµού

Στόχος του µαθήµατος είναι να ενθαρρύνει 
τους φοιτητές να προσεγγίσουν το design 
µε πειραµατική διάθεση και να αποκτήσουν 
την ικανότητα να δουλεύουν µε διάφορα 
µέσα και µεθόδους. Εµβαθύνει στη διαδι-
κασία της σχεδιαστικής έρευνας, µε έµφα-
ση στην εννοιολογική αντίληψη και στην 
αφαίρεση ως µέσα γένεσης σχεδιασµού. Το 
µάθηµα στηρίζεται από τη µια σε ευρεία χρή-
ση υλικών που βοηθούν στον τρισδιάστατο 
σχεδιασµό ο οποίος πολλές φορές αγγίζει 
τα όρια της γλυπτικής, των εγκαταστάσε-
ων (installation art) και της παραστατικής 
τέχνης (performance art), και από την άλλη 
σε εξάσκηση της ερευνητικής σκέψης.  Οι 
σπουδαστές καλούνται να κρίνουν τη δου-
λειά τους και τη δουλειά των συµφοιτητών 
τους.  H έµφαση δίνεται στη µεταφορά της 
αφηρηµένης ιδέας σε δυναµική σχεδιαστική 
πρόταση.
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Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 100  
Αρχές ∆ισδιάστατου Σχεδιασµού

ΠΓΤ 102 Αρχές και Ιστορία της 
Τυπογραφίας

Στο µάθηµα αυτό οι φοιτητές διδάσκονται 
τις βασικές αρχές και την ιστορία της τυπο-
γραφίας καθώς και εισαγωγικές µεθόδους 
και βασικές κατευθύνσεις για τον τυπο-
γραφικό σχεδιασµό της σελίδας (layout). 
Εκπαιδεύονται  να αναγνωρίζουν και να 
αναλύουν βασικούς τύπους γραµµατοσει-
ρών και µελετούν τη σηµασία της τυπογρα-
φίας στην οπτική επικοινωνία. Εξερευνούν 
τις εκφραστικές τους ικανότητες, µε την 
αποκλειστική χρήση γραµµατοσειρών στο 
σχεδιασµό καλλιτεχνικών και πειραµατι-
κών εφαρµογών. Σκοπός είναι να αντιλη-
φθούν ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση η 
τυπογραφία αντικαθιστά την εικόνα στη 
µετάδοση νοήµατος. Έµφαση δίνεται σε πα-
ράγοντες ευαναγνωσιµότητας και δηµιουρ-
γικότητας, καθώς και στη σωστή ακολουθία 
της δηµιουργικής διαδικασίας. Οι φοιτητές 
εισάγονται στη χρήση λογισµικών του σχε-
διασµού.

ΠΓΤ 110 Εισαγωγή στα Πολυµέσα

Στόχος του µαθήµατος είναι να εξοικειωθεί 
ο φοιτητής µε τη σχεδίαση εφαρµογών στον 
ευρύτερο χώρο των πολυµέσων και πολ-
λαπλών µέσων (cross-media). Καταρχήν 
παρουσιάζονται τεχνολογίες πολυµέσων, 
τρόποι ψηφιοποίησης, επεξεργασίας, απο-
θήκευσης και αναπαραγωγής  των πιο σηµα-
ντικών µέσων (π.χ. ήχου, εικόνας και video). 
Αναπτύσσεται η µεθοδολογία ανάλυσης, 
σχεδίασης και υλοποίησης εφαρµογών πο-
λυµέσων, ώστε να λαµβάνονται υπόψη όλοι 
οι παράγοντες λειτουργίας του παραγόµε-
νου συστήµατος. Αναλύονται επίσης θέµα-
τα σχετικά µε τις αισθητικές και κοινωνικές 
διαστάσεις των πολυµέσων και γενικότερα 
των πολλαπλών µέσων. Το µάθηµα περι-
λαµβάνει και πρακτική εξάσκηση κατά την 

οποία οι φοιτητές εξοικειώνονται µε λογι-
σµικά ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών. 

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 140  
Πληροφορική Ι

ΠΓΤ 131 Ιστορία της Τέχνης II

Γενικό µάθηµα το οποίο διδάσκει την ιστο-
ρία της ευρωπαϊκής τέχνης, από την πρώιµη 
Αναγέννηση µέχρι τις αρχές του 20ού αιώ-
να. Εξετάζονται σειρά ιστορικών περιόδων 
και «κινηµάτων», κυρίως σε χρονολογική 
εξέλιξη. ∆ίνεται έµφαση στη ζωγραφική, τη 
γλυπτική και την αρχιτεκτονική. Η εξέταση 
των παραπάνω περιλαµβάνει τόσο φορµαλι-
στικά χαρακτηριστικά και εξελίξεις, όσο και 
το ευρύτερο πολιτισµικό περιβάλλον µέσα 
στο οποίο τα διάφορα έργα τέχνης, µνηµεία 
και κτίσµατα δηµιουργήθηκαν. Εξετάζεται, 
επίσης, πώς η «καλλιτεχνική δηµιουργία» 
ενσωµατώνει και εκφράζει το ιδεολογικό, 
κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό συγκεί-
µενο κάθε εποχής, και πώς, ταυτόχρονα, 
επηρεάζει και συνεισφέρει σε αυτό.

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 130 
Ιστορία της Τέχνης Ι

ΠΓΤ 141 Πληροφορική II

Εισαγωγή στον προγραµµατισµό υπολογι-
στών µε έµφαση σε τεχνικές προγραµµατι-
σµού που χρησιµοποιούνται στον σχεδιασµό. 
Ως µέρος του µαθήµατος χρησιµοποιούνται 
εκτεταµένα διαγράµµατα ροής και ψευδο-
κώδικας. Επίσης παρουσιάζονται βασικοί 
τύποι δεδοµένων και οι πιο σηµαντικές 
προγραµµατιστικές δοµές, όπως η ανάθε-
ση, η επιλογή και η επανάληψη. Οι φοιτη-
τές εξοικειώνονται επίσης µε τον ορισµό 
και την κλήση διαδικασιών και µε βασικές 
έννοιες  σχετικά µε τον αντικειµενοστραφή 
προγραµµατισµό. Στο εργαστηριακό µέρος 
του µαθήµατος οι φοιτητές εξοικειώνονται 
µε τεχνικές προγραµµατισµού µε τη χρήση 
διαδραστικών εργαλείων προγραµµατισµού 
σε εφαρµογές  σχεδιασµού. 

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 140 Πληροφορική Ι



Τ Ο  Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

178

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κ ΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΓΓ 171 Αγγλικά για Σπουδές 
Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών

Το ΑΓΓ 171 είναι ένα τρίωρο µάθηµα την 
εβδοµάδα, τεσσάρων πιστωτικών µονά-
δων. Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για 
την απόκτηση πτυχίου και επικεντρώνεται 
στην εκµάθηση των αγγλικών για ειδικούς 
ακαδηµαϊκούς σκοπούς (AEAΣ). Έχει σχε-
διαστεί µε σκοπό να καλύψει τις ανάγκες 
σπουδαστών που φοιτούν στον κλάδο των 
Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών.  Το υλι-
κό που θα χρησιµοποιηθεί θα δώσει την 
ευκαιρία στους φοιτητές να  εξοικειωθούν 
µε διάφορα είδη γραφής, όπως περιγραφή 
διαδικασίας, σύγκριση και αντιπαράθεση, 
ανάλυση αιτιών και αποτελεσµάτων και 
ταξινόµηση. Επιπλέον, οι φοιτητές ανα-
µένονται να αναπτύξουν την ακουστική 
τους κατανόηση και τον προφορικό τους 
λόγο λαµβάνοντας µέρος σε συζητήσεις,  
προφορικές παρουσιάσεις κ.ά. Οι φοιτητές 
αναµένονται να αναπτύξουν ένα ευρύ και 
ικανοποιητικό φάσµα γλώσσας, φωνολογι-
κού ελέγχου και κοινωνιογλωσσολογικής 
συνειδητοποίησης για να είναι σε θέση να 
εκφραστούν µε σαφήνεια, άνεση και αυ-
θορµητισµό.  Τέλος, ένας άλλος στόχος εί-
ναι να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να 
αναπτύξουν επαρκές λεξιλόγιο, φωνολογι-
κό έλεγχο και κοινωνιογλωσσολογική αντί-
ληψη έτσι ώστε να µπορούν να εκφραστούν 
µε ένα ικανοποιητικό βαθµό σαφήνειας, ευ-
φράδειας και αυθορµητισµού.

Προαπαιτούµενο: ΑΓΓ 122 Αγγλικά 
για Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς

ΠΓΤ 200 Σχέδιο, Χρώµα και Σύνθεση

Μάθηµα στο οποίο συνεχίζεται η ανά-
πτυξη ικανοτήτων στο σχέδιο και τη 
σύνθεση, που άρχισε νωρίτερα στα µα-
θήµατα ∆ισδιάστατου και Τρισδιάστατου 
Σχεδιασµού, µε την πρόσθετη εδώ χρήση 
του χρώµατος.  Επιπλέον, οι φοιτητές ανα-
πτύσσουν την ικανότητα να αναλύουν την 
εικόνα στα οπτικά στοιχεία που την απαρτί-
ζουν και να την ανασυνθέτουν. Η διδασκα-
λία περιλαµβάνει τόσο το πρακτικό όσο και 

το θεωρητικό επίπεδο. Σκοπός, είναι µέσω 
των διαφόρων ασκήσεων-εργασιών, η δηµι-
ουργία πρωτότυπων και αισθητικά άρτιων 
εργασιών.

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 101 Αρχές 
Τρισδιάστατου Σχεδιασµού 
ή Άδεια ∆ιδάσκοντος

ΠΓΤ 201 Σύγχρονες Εφαρµογές 
Τυπογραφίας

Το µάθηµα αυτό εξερευνά τις σύγχρονες 
εφαρµογές στην τυπογραφία. Έχοντας κα-
τανοήσει τις βασικές αρχές της τυπογραφίας 
και του σχεδιασµού, οι φοιτητές αναπτύσ-
σουν τις δηµιουργικές και εκφραστικές τους 
ικανότητες, µε την τυπογραφία ως βασικό 
εργαλείο επικοινωνίας. Έµφαση δίνεται σε 
σύγχρονα παραδείγµατα τυπογραφικού 
σχεδιασµού, ενώ παράλληλα γίνεται αναφο-
ρά σε σύγχρονους δηµιουργούς. Το µάθηµα 
εισάγει και κάνει χρήση των πιο πρόσφατων 
τεχνολογικών-ηλεκτρονικών µέσων που 
εφαρµόζονται στην Τυπογραφία.

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 102 Αρχές 
και Ιστορία της Τυπογραφίας

ΠΓΤ 210 Φωτογραφία Ι

Εισαγωγικό µάθηµα στις βασικές τεχνικές 
ικανότητες της φωτογραφίας, βασική λει-
τουργία της φωτογραφικής µηχανής, µέ-
θοδοι δηµιουργίας, σύνθεση, επεξεργασία 
του αρνητικού και εκτύπωση, λογισµικά 
και ψηφιακή επεξεργασία, σε σχέση µε την 
παραδοσιακή και την ψηφιακή φωτογράφι-
ση, αντίστοιχα. Έµφαση δίνεται στη φωτο-
γραφία ως τέχνη και ως µέσο επικοινωνίας. 
Εξετάζονται επίσης η ιστορία και η επίδρα-
ση της φωτογραφίας, στις καλές τέχνες 
και τη µαζική επικοινωνία και οι ευρύτερες 
κοινωνικές της προεκτάσεις. Τα θεωρητι-
κά θέµατα που αναλύονται ενισχύονται µε 
πρακτική εξάσκηση. Οι φοιτητές αναµένε-
ται να αναπτύξουν τεχνικές ικανότητες και 
να εξερευνήσουν τη δηµιουργική/εκφραστι-
κή πτυχή της φωτογραφίας.



179

ΠΓΤ 220 Σχεδιασµός Συστηµάτων

Στο µάθηµα αυτό επιχειρείται µια ολιστική 
και γενικευµένη προσέγγιση των αρχών, 
θεωριών και µεθοδολογιών σχεδίασης συ-
στηµάτων. Συζητούνται θέµατα σχετικά 
µε την έννοια του συστήµατος και της δι-
αχείρισης της πολυπλοκότητάς του, σκο-
πός, χαρακτηριστικά, δοµή, οργάνωση και 
λειτουργικότητα συστηµάτων, σχεδιαστι-
κές προδιαγραφές, διαχείριση περιορισµών 
και µετρικών. Περιγράφονται γενικευµένα 
στάδια των σχεδιαστικών διαδικασιών και 
συζητούνται σε αυτό το πλαίσιο διάφορες 
σύγχρονες θεωρίες και µεθοδολογίες σχε-
δίασης.

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 120  
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδιασµού

ΠΓΤ 230 Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη 
και Θεωρία

Γενικό µάθηµα που εξετάζει τη δυτική τέχνη 
(κυρίως στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ), από 
τις αρχές του 20ού αιώνα ως τις µέρες µας. 
Εξετάζει τις εξελίξεις από τους πρώιµους 
(«ιστορικούς») µοντερνισµούς στον «υψη-
λό» µοντερνισµό στα µέσα του 20ού αιώνα, 
και τη µετάβαση στον µεταµοντερνισµό 
και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.  
Εξετάζει διάφορα καλλιτεχνικά «κινήµατα», 
έννοιες και θεωρίες, σε χρονολογική κυρί-
ως σειρά. Έµφαση δίνεται στη ζωγραφική, 
γλυπτική, φωτογραφία, «περιβαλλοντική» 
και παραστατική τέχνη. Εξετάζονται τόσο 
τα φορµαλιστικά και θεωρητικά χαρακτη-
ριστικά και οι συναφείς έννοιες, όσο και 
το ευρύτερο πολιτισµικό και ιδεολογικό 
περιβάλλον στο οποίο τα έργα τέχνης, τα 
καλλιτεχνικά γεγονότα και οι θεωρίες δηµι-
ουργούνται και αναπτύσσονται.

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 131 
Ιστορία της Τέχνης II

ΠΓΤ 240 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-
Υπολογιστή

Το µάθηµα έχει ως στόχο να ευαισθητο-
ποιήσει τους φοιτητές στην έννοια της ευ-
χρηστίας των προϊόντων και συστηµάτων 
που είναι βασισµένα σε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Το περιεχόµενο του µαθή-
µατος περιλαµβάνει τα εξής: εισαγωγή 
και γενικές έννοιες επικοινωνίας ανθρώ-
που-υπολογιστή, θεωρητική θεµελίωση, 
άνθρωπος-υπολογιστής-επικοινωνία, σχε-
διασµός-ανάπτυξη, τεχνολογίες επικοινω-
νίας, στυλ αλληλεπίδρασης, υποστήριξη 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, αρχές «ευχρη-
στίας» και ανθρωποκεντρική σχεδίαση, 
µοντέλα χρήστη και ανάλυση διεργασιών, 
αλληλεπίδραση σε επίπεδο διαλόγου, αλ-
ληλεπίδραση σε επίπεδο διεργασίας, τεχνι-
κές αξιολόγησης, παραδείγµατα και µελέτη 
περιπτώσεων.

ΠΓΤ 202 Εικόνα και Νόηµα

Στόχος του µαθήµατος είναι η ανάλυση 
και χρήση της εικόνας ως βασικού στοιχεί-
ου της οπτικής επικοινωνίας. Οι φοιτητές 
έχουν τη δυνατότητα να πειραµατιστούν 
µε την επεξεργασία της εικόνας (σε εικα-
στικό και τεχνικό επίπεδο), για τη µετάδο-
ση, πρόσληψη και αντίληψη του νοήµατος 
µέσα από δηµιουργικές εφαρµογές, µε τη 
χρήση κατάλληλου σύγχρονου λογισµικού. 
Ταυτόχρονα, οι φοιτητές εισάγονται σε βα-
σικές έννοιες της σηµειολογίας, µε σκοπό 
να κατανοήσουν µεθόδους «ανάγνωσης» 
και τα διαφορετικά επίπεδα «νοήµατος» της 
εικόνας. Εξερευνούνται οι µεταβολές στην 
πρόσληψη και «κατανόηση» της εικόνας, σε 
συνάρτηση µε την «επεξεργασία» της, την 
συνύπαρξή της µε κείµενο, το πλαίσιο στο 
οποίο τοποθετείται κ.λπ. 

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 201 Σύγχρονες 
Εφαρµογές Τυπογραφίας
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ΠΓΤ 203 Οπτική Επικοινωνία

Το µάθηµα επικεντρώνεται στον Γραφιστικό 
Σχεδιασµό (Graphic Design) ως εργαλείο 
επικοινωνίας και στον ρόλο του σχεδιαστή 
ως δηµιουργού νεωτεριστικών λύσεων σε 
προβλήµατα και ανάγκες επικοινωνίας. Οι 
φοιτητές καταπιάνονται µε εξειδικευµένες 
προτάσεις (projects), οι οποίες απαιτούν τη 
διεξαγωγή έρευνας, και έχουν ως αποτέλε-
σµα τη δηµιουργία ατοµικού portfolio. Το 
µάθηµα στοχεύει στο να καταστήσει τους 
φοιτητές ικανούς να αναγνωρίζουν και να 
κατανοούν ανάγκες σχεδιασµού σε σχέση 
µε τα µέσα επικοινωνίας και τις βιοµηχανίες 
πληροφορικής και έκδοσης.

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 201  
Σύγχρονες Εφαρµογές Τυπογραφίας

ΠΓΤ 211 Εισαγωγή στο Animation

Το µάθηµα περιλαµβάνει εισαγωγή στην 
ιστορία του animation, το θεωρητικό υπό-
βαθρο και σε τεχνικές animation, όπως τη 
θέση νοητής κάµερας και τις παραµέτρους 
του περιβάλλοντος του animation, την κί-
νηση και µεταµόρφωση αντικειµένων, τον 
ρυθµό animation και την αλληλοεπίδραση 
πολλαπλών αντικειµένων. Έµφαση δίνεται 
στη δηµιουργία  δισδιάστατου animation 
µικρού µήκους για πολυµεσικές εφαρµογές.  
Το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος 
περιλαµβάνει εξοικείωση στη χρήση λογι-
σµικού κατάλληλου για δηµιουργία  δισδι-
άστατου animation. 

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 110 
Εισαγωγή στα Πολυµέσα

ΠΓΤ 212 Φωτογραφία II

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση 
των φοιτητών µε προηγµένες τεχνικές φω-
τογράφισης, επεξεργασίας και εκτύπωσης 
φωτογραφιών για διαφορετικές εφαρµογές, 
διαφορετικά περιβάλλοντα και µέσα. Το ερ-
γαστηριακό µέρος του µαθήµατος έχει ως 
στόχο την καλύτερη αφοµοίωση της ύλης 
που παρουσιάζεται κατά το θεωρητικό µέρος 
του µαθήµατος. Οι φοιτητές αναπτύσσουν 

το προσωπικό, εκφραστικό τους ύφος, ενώ 
αφοµοιώνουν µια γκάµα τεχνικών φωτο-
γράφισης, και δηµιουργούν ένα περιεκτικό, 
εκθεσιακής ποιότητας, ατοµικό portfolio. 

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 210  
Φωτογραφία Ι

ΠΓΤ 221 Σχεδιασµός και Διαχείριση 
Περιεχοµένου

Στόχος του µαθήµατος είναι να εισαγάγει 
τους φοιτητές στη διαχείριση της σχεδία-
σης, τις αρχές και τις µεθοδολογίες της, µε 
τελικό στόχο την υλοποίηση επικοινωνίας 
της µάρκας µέσω Branding. Η διδακτέα  ύλη 
περιλαµβάνει ενότητες, όπως: Εισαγωγή 
στο design management (marketing meets 
design και design meets marketing), δια-
φοροποίηση της εικόνας της µάρκας, ποι-
ότητα προϊόντος), η σηµασία της εικόνας 
της επιχείρησης (Corporate Identity), αντι-
µετώπιση του ανταγωνισµού µέσω design 
management. Trends: τα προϊόντα ως κε-
ντρικό στοιχείο επιτυχίας µέσα στην επιχεί-
ρηση, η σύλληψη των τάσεων, προσεγγίσεις 
για ένα αποτελεσµατικό trend management, 
trend design, styles. Το µοντέλο Sinus: µια 
έρευνα βιοτικών κόσµων, µε στόχο την 
εντόπιση του στοχευόµενου κοινού, target 
group concepts κοντά στην πραγµατικότη-
τα. Μελέτη περιπτώσεων διαχείρισης σχε-
δίασης σε πραγµατικές εφαρµογές.

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 120   
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδιασµού

ΠΓΤ 241 Δίκτυα Υπολογιστών για 
Εφαρµογές Πολυµέσων

Στόχος του µαθήµατος είναι να εξοικειωθεί 
ο φοιτητής µε την τεχνολογική υποδοµή 
που υποστηρίζει την υλοποίηση εφαρµογών 
πολυµέσων και οπτικοακουστικών έργων. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που προσφέρει ο δικτυ-
ακός υπολογιστής για την ανάπτυξη πολυ-
µεσικών εφαρµογών, όπου αναλύονται και 
παρουσιάζονται οι ακόλουθες ενότητες: 
επικοινωνία δεδοµένων, τεχνικές συµπίε-
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σης που χρησιµοποιούνται ευρέως σε  πολυ-
µεσικές εφαρµογές, πρωτόκολλα δικτύων, 
τοπικά δίκτυα υψηλής απόδοσης, ασύρµατα 
δίκτυα και ανάπτυξη και υποστήριξη δικτυ-
ακών εφαρµογών πολυµέσων.   

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 140  
Πληροφορική Ι

ΠΓΤ 222 Ιστορία του Σχεδιασµού

Γενικό µάθηµα που εξετάζει την ιστορία του 
σχεδιασµού στον 20ό αιώνα και τις αρχές 
του 21ου. Εξερευνά τα πλαίσια µέσα στα 
οποία δουλεύουν οι σχεδιαστές, και ανα-
σκοπεί ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών του 
σχεδιασµού, όπως βιοµηχανικό σχεδιασµό 
και σχεδιασµό προϊόντων, γραφιστικό σχε-
διασµό και σχεδιασµό εσωτερικού χώρου. 
Έµφαση δίνεται στο νόηµα και τις λειτουρ-
γίες των δηµιουργιών του σχεδιασµού, και 
στη σχέση µεταξύ των χαρακτηριστικών 
αυτών των δηµιουργιών και των κυρίαρ-
χων θεωρητικών προβληµάτων της εποχής 
τους.

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 131  
Ιστορία της Τέχνης II ή άδεια διδάσκοντος

ΠΓΤ 232 Τέχνη, Σχεδιασµός και 
Τεχνολογία

Το µάθηµα αυτό εξετάζει µια σειρά «κινηµά-
των» στην τέχνη, από τα τέλη του 19ου αιώ-
να ως τις µέρες µας (όπως, Arts and Crafts, 
Art Nouveau, Art Deco, Constructivism, 
Bauhaus, κ.ά.), τα οποία έχουν δηµιουργι-
κά συνδυάσει τις τέχνες, τον σχεδιασµό και 
την τεχνολογία. Αυτά τα «επεισόδια» από 
την ιστορία της µοντέρνας και σύγχρονης 
τέχνης αποτελούν συνειδητές προσπάθειες 
και ιδεολογικές προσεγγίσεις που σκοπεύ-
ουν στη συγχώνευση διαφόρων «κλάδων», 
σε αντιπαράθεση µε τον διαχωρισµό µετα-
ξύ «καλών» και «εφαρµοσµένων» τεχνών. 
Απώτερός τους στόχος ήταν η ενσωµάτωση 
τέχνης και τεχνικής, της αισθητικής και των 

πρακτικών χρήσεων των αντικειµένων, και 
της τέχνης µε τη ζωή, γενικότερα.

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 131  
Ιστορία της Τέχνης II ή άδεια διδάσκοντος

ΠΓΤ 242 Προγραµµατισµός  Πολυµέσων Ι

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση 
των φοιτητών µε τεχνικές προγραµµατι-
σµού σε εφαρµογές πολυµέσων. Το µάθη-
µα περιλαµβάνει τις πιο κάτω ενότητες: 
Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός και 
σχεδίαση, δοµές δεδοµένων και τεχνικές 
προγραµµατισµού σε εφαρµογές πολυµέ-
σων και σχεδιασµού. Σηµαντικό µέρος του 
µαθήµατος περιλαµβάνει πρακτική εξά-
σκηση κατά την οποία οι φοιτητές θα υλο-
ποιήσουν προγράµµατα επεξεργασίας και 
αναπαραγωγής κειµένου, ήχου, εικόνας και 
video µε τη χρήση γλώσσας προγραµµατι-
σµού υψηλού επιπέδου. 

Προαπαιτούµενο:  
ΠΓΤ 141 Πληροφορική II

ΕΣΔ 100 Δηµιουργία Περιεχοµένου I

Στο µάθηµα αυτό οι φοιτητές διδάσκονται 
πώς να δηµιουργούν εικόνες που προσελ-
κύουν το ενδιαφέρον του παρατηρητή. Με 
την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτη-
τές πρέπει να είναι ικανοί να:

1.  Επιδεικνύουν την ικανότητα να αναλύουν 
οπτικά µηνύµατα στο πλαίσιο διαφόρων 
µορφών εικόνας (συνθετικές, φωτογρα-
φίες, εικόνες σχεδιοκίνησης).

2.  Αποσαφηνίζουν τους λόγους για τους 
οποίους υπάρχει διαφορά ανάµεσα σε 
κοινά οπτικά µηνύµατα µέσω εικόνων 
και σε εικόνες οι οποίες έχουν παγκόσµια 
αποδοχή.

3.  Παράγουν υψηλής ποιότητας οπτικά µη-
νύµατα διαµέσου εικόνων για διάφορους 
επαγγελµατικούς σκοπούς όπως, για πα-
ράδειγµα, η διαφήµιση.

4.  ∆ηµιουργούν εικόνες µε υψηλή αισθητική 
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και πλούσιο επικοινωνιακό περιεχόµενο 
µε χρήση υπολογιστών και προγραµµά-
των δηµιουργίας και επεξεργασίας εικό-
νας.

ΕΣΔ 132 Τεχνολογικό Επικοινωνιακό 
Περιβάλλον: Ανάπτυξη και 
Χαρακτηριστικά

Το µάθηµα αυτό παρέχει µία γενική εισαγω-
γή στην ιστορική εξέλιξη και τα σύγχρονα 
χαρακτηριστικά της εποχής της πληροφο-
ρίας.  Θέµατα υπό εξέταση περιλαµβάνουν: 
τις σηµαντικές εξελίξεις στα µέσα επικοινω-
νίας (τηλεπικοινωνίες, τηλεόραση, ραδιό-
φωνο, ψηφιοποίηση, ΤΠΕ και διαδίκτυο), 
την ιστορική εξάπλωση των συστηµάτων 
Μ.Μ.Ε. (σε τοπικό, εθνικό, και παγκόσµιο 
επίπεδο) και την έννοια του µεταβαλλόµε-
νου «επικοινωνιακού περιβάλλοντος». Θα 
εξετασθούν επίσης τα κύρια µοντέλα αλ-
ληλεπίδρασης στο διαδίκτυο (Web 1.0 και 
Web 2.0).  Το µάθηµα περιλαµβάνει εργα-
στηριακή εργασία, µέρος της οποίας θα γί-
νεται κατά τη µία από τις δύο εβδοµαδιαίες 
συναντήσεις.

ΕΣΔ 134 Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του 
Διαδικτύου

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείω-
ση των φοιτητών µε το διαδίκτυο και τις 
πιο δηµοφιλείς εφαρµογές του. Μελετάται 
η ιστορία του διαδικτύου και η θέση του 
στον τοµέα της επικοινωνίας µαζί µε την 
προσπάθεια ελέγχου της χρήσης και της 
ραγδαίας ανάπτυξής του που ανέδειξαν 
κάποια απρόβλεπτα ζητήµατα (διακρίσεις, 
παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιο-
κτησίας, έγκληµα, ψηφιακό χάσµα κ.λπ.). Η 
χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου επικοι-
νωνίας µελετάται λεπτοµερώς (συζητήσεις, 
συνεργασία αποµακρυσµένων µεταξύ τους 
χρηστών, τηλεδιασκέψεις, διαδικτυακή τη-
λεφωνία κ.λπ.) παράλληλα µε τις βασικές 
υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες (µεταφορά 
αρχείων, πρόσβαση σε αποµακρυσµένους 

υπολογιστές κ.λπ.). Το µάθηµα καλύπτει και 
τεχνικά θέµατα σχετικά µε τα δίκτυα υπο-
λογιστών και την πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

ΕΣΔ 211 Επικοινωνιακή Ηθική και 
Νοµικό Πλαίσιο

Το µάθηµα ασχολείται µε τα καθήκοντα και 
τις ευθύνες των Μέσων και µε το πώς θα 
έπρεπε οι δηµοσιογράφοι και οι άνθρωποι 
των Μέσων γενικότερα να αντιµετωπίζουν 
τα ζητήµατα που προκαλούν ανησυχία σχε-
τικά µε την τήρηση της δεοντολογίας, για 
παράδειγµα, σε θέµατα που αφορούν στον  
ιδιωτικό βίο, τη διαφθορά, την τροµοκρα-
τία, τη δυσφήµιση, το έγκληµα, την εχεµύ-
θεια. Θα έπρεπε το κράτος να ορίζει νόµους 
οι οποίοι να ρυθµίζουν την συµπεριφορά 
των δηµοσιογράφων ή πρέπει οι δηµοσιο-
γράφοι να αυτο-ελέγχονται; Επιπλέον, το 
µάθηµα θα δώσει έµφαση σε κάποια θέµατα 
που προκύπτουν ειδικά, αλλά όχι αποκλει-
στικά, στο πλαίσιο του ∆ιαδικτύου, π.χ. 
λογοκλοπή, πνευµατική ιδιοκτησία, µοίρα-
σµα και επανασυνδυασµός δεδοµένων και 
πληροφορίας, εµπορευµατοποίηση και απο-
εµπορευµατοποίηση.

ΕΣΔ 221  Εισαγωγή στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας  

Στην εποχή µας ακούγονται πολλά για 
τη «δεδοµένη ύπαρξη της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας», χωρίς όµως να προσφέρε-
ται πάντα ικανοποιητική τεκµηρίωση του 
ισχυρισµού για µετάβαση σε µια νέα και 
επαναστατική φάση της ανθρώπινης κοι-
νωνίας.  Το µάθηµα αυτό προσφέρει µία γε-
νική εισαγωγή στην έννοια της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας και έχει ως κύριο σκοπό 
την εξοικείωση των φοιτητών µε τις ση-
µαντικότερες θεωρίες της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, τους εκφραστές και τους 
επικριτές τους, και σχετικά εµπειρικά δεδο-
µένα.  Οι πρώτες εβδοµάδες του µαθήµατος 
θα αφιερωθούν στη συζήτηση ενός πλαισίου 
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εξέτασης της Κοινωνίας της Πληροφορίας, 
ενώ στο δεύτερο µέρος του µαθήµατος θα 
εξετασθούν τα διάφορα καίρια ζητήµατα 
που αναδύονται σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 
όπως η υγεία, η οικονοµία, και η µάθηση.

ΠΓΤ 310 Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση 
και Animation Ι

Στόχος του µαθήµατος είναι η παρουσίαση 
βασικών αρχών σχετικών µε την κατασκευή 
τρισδιάστατων µοντέλων και το animation. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει τις πιο κάτω ενό-
τητες: δοµή και χαρακτηριστικά τρισδιάστα-
των µοντέλων, κατασκευή τρισδιάστατων 
µοντέλων, χρωµατισµός τρισδιάστατων µο-
ντέλων, αλλαγές φωτισµού, κίνηση και πα-
ραµόρφωση τρισδιάστατων µοντέλων. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει και πρακτική εργασία  
κατά την οποία οι φοιτητές εξοικειώνονται 
µε λογισµικά κατασκευής και Animation 
τρισδιάστατων µοντέλων. 

Προαπαιτούµενο:  
ΠΓΤ 211 Εισαγωγή στο Animation

ΠΓΤ 311 Εισαγωγή στον Ήχο για 
Μουσική, Ραδιοφωνική, Τηλεοπτική και 
Διαδικτυακή Παραγωγή

Το µάθηµα αυτό καλύπτει τεχνικές προ-
παραγωγής (προετοιµασίας), παραγωγής 
και µετα-παραγωγής. Ο σχεδιασµός παρα-
γωγής για τον ήχο εστιάζεται στις τεχνι-
κές καταγραφής αναλογικού και ψηφιακού 
ήχου, τόσο στο στούντιο, όσο και σε εξωτε-
ρικό περιβάλλον.  Η θεωρία και οι ασκήσεις 
της παραγωγής επικεντρώνονται στην πα-
ραγωγή πρωτότυπων µουσικών κειµένων 
καθώς επίσης και στη χρήση του υπάρχο-
ντος ηχητικού υλικού. Η µετα-παραγωγή 
περιλαµβάνει την εκµάθηση ενός απλού 
προγράµµατος επεξεργασίας ήχου σε υπο-
λογιστή, µε δυνατότητα διάταξης σε επίπε-
δα και χειρισµού χρονικών ακολουθιών σε 
προκαθορισµένες θέσεις. Το ηχητικό προϊόν 
της εργασίας θα αξιολογηθεί ως µια αυτόνο-
µη παραγωγή και θα αξιοποιηθεί ως µουσι-

κή επένδυση για οπτικό υλικό (τηλεοπτικά 
φιλµ και ∆ιαδίκτυο) και εκθέσεις.

ΠΓΤ 312 Ψηφιακός Ήχος και Εικόνα

Στόχος του µαθήµατος είναι να αποκτή-
σουν οι φοιτητές  προηγµένο θεωρητικό και 
πρακτικό υπόβαθρο στον ήχο και το βίντεο. 
Οι πιο κάτω ενότητες παρουσιάζονται: 
Ψηφιοποίηση, αποθήκευση, επεξεργασία 
και µετάδοση οπτικοακουστικών παραγω-
γών.  Το εργαστηριακό µέρος περιλαµβάνει 
εξοικείωση µε τεχνικές που καλύπτουν όλο 
το φάσµα των τεχνικών  που παρουσιάζο-
νται στο θεωρητικό µέρος του µαθήµατος. 

Προαπαιτούµενο:  
ΠΓΤ 110 Εισαγωγή στα Πολυµέσα

ΠΓΤ 320 Σχεδιασµός Για Όλους

Στο µάθηµα αυτό συζητούνται οι έννοιες και 
η αναγκαιότητα του σχεδιασµού για όλους, η 
ανάγκη για κατανόηση και οι γενικές αρχές 
και οδηγίες σχεδιασµού για όλους, διεθνώς. 
Εξετάζεται η κυπριακή  πραγµατικότητα σε 
σχέση µε την ευρωπαϊκή και παγκόσµια, σε 
θέµατα ηθικής, νοµικών περιορισµών και 
κατευθύνσεων, εµπορικών τάσεων κ.λπ.  
Εξετάζονται οι καλές πρακτικές σε σχέση 
πάντα µε τα διεθνή πρότυπα προσβασιµό-
τητας για όλους, και πραγµατοποιούνται 
ασκήσεις προσοµοίωσης µέσω σχετικών 
πραγµατικών εµπειριών. Παρουσιάζονται 
θέµατα που αγγίζουν τεχνολογίες πληρο-
φορικής και επικοινωνίας, προσβάσιµο πε-
ριεχόµενο, νέες διαδικασίες και αρχές και 
παραδείγµατα αλληλεπίδρασης ανθρώπου 
και υπολογιστή. 

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 240 
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

ΠΓΤ 340 Βάσεις Δεδοµένων για 
Πολυµέσα Ι

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση 
των φοιτητών µε τις βασικές αρχές σχεδία-
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σης και ανάπτυξης βάσεων δεδοµένων για 
πολυµέσα.  Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιά-
ζεται η αρχιτεκτονική βάσεων δεδοµένων, 
τεχνικές σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων, η 
δοµηµένη γλώσσα ερωτηµάτων (SQL) και 
διαχείριση πολυµεσικών δεδοµένων. Επίσης 
παρουσιάζονται κριτήρια που καθορίζουν 
την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικό-
τητα βάσεων δεδοµένων για πολυµέσα. 
Στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος οι 
φοιτητές εξοικειώνονται µε τη χρήση εργα-
λείων σχεδιασµού, ανάπτυξης και χρήσης 
βάσεων δεδοµένων για πολυµέσα. 

Προαπαιτούµενο:  
ΠΓΤ 141 Πληροφορική II

ΠΓΤ 300 Γραφιστική και Παραγωγή

Το µάθηµα στοχεύει στην ανάλυση και 
κατανόηση των διαδικασιών που έπονται 
του γραφιστικού σχεδιασµού όπως της 
προετοιµασίας τελικής µακέτας, καθώς 
και προεκτυπωτικών και µετεκτυπωτικών 
διεργασιών. Εξερευνώνται και αναλύο-
νται οι διαφορετικές µέθοδοι εκτύπωσης, 
ενώ παράλληλα συζητείται η χρήση και η 
εφαρµογή τους. Το µάθηµα υποστηρίζει την 
εµπέδωση των τεχνικών διαδικασιών στις 
γραφικές τέχνες, σε σχέση µε το σχεδιασµό 
και την οπτική επικοινωνία, και τις ερευνά 
από θεωρητική, πρακτική και αισθητική 
σκοπιά. Παράλληλα συζητούνται θέµατα 
σχετικά µε την οργάνωση της διαδικασίας 
του σχεδιασµού, τα υλικά, τις εξειδικευµέ-
νες τεχνικές και την κοστολόγηση, µέσα 
από δηµιουργικές εφαρµογές.

Προαπαιτούµενο:  
ΠΓΤ 203 Οπτική Επικοινωνία

ΠΓΤ 301 Εφαρµογές Εικονογράφησης

Το µάθηµα βοηθά τοςυ φοιτητές να κατα-
νοήσουν  µια σειρά εφαρµογών στην εικο-
νογράφηση στον εµπορικό και εκδοτικό 
σχεδιασµό, από γραµµικό σχέδιο µέχρι πο-
λύπλοκους πειραµατισµούς, εξερευνώντας 
τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην ηλεκτρο-

νική τεχνολογία. Εισάγει τους φοιτητές στη 
χρήση της εικονογράφησης ως σηµαντικού 
παράγοντα στην οπτική επικοινωνία, και 
στο ρόλο της ως άκρως αποτελεσµατικού 
µέσου. Το µάθηµα ενθαρρύνει ποικίλες  
προσεγγίσεις, λαµβάνοντας υπ’ όψη ψυχο-
λογικούς, πολιτικούς, οικονοµικούς, φιλο-
σοφικούς και άλλους παράγοντες, οι οποίοι 
πιθανώς µετέχουν στη διαδικασία της δηµι-
ουργίας.

Προαπαιτούµενο:  
ΠΓΤ 203 Οπτική Επικοινωνία

ΠΤΓ 302 Σχεδιασµός και Διαµόρφωση 
Σελίδας

Στο µάθηµα αυτό διερευνώνται και ανα-
λύονται το περιεχόµενο και οι στόχοι των 
εκδόσεων, µε βασικό άξονα την αισθητική 
πληρότητα και τη λειτουργικότητα των δι-
αµορφωµένων σελίδων. Μελετάται η δοµή 
και η µορφή της σελίδας σε σχέση µε τον 
«κενό» και τον «ζωτικό» της χώρο. Έµφαση 
δίνεται στην αποτελεσµατική  πλοήγηση 
του αναγνώστη µέσα από σωστά δοµηµένα 
σχεδιαστικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα 
γίνονται ιστορικές αναφορές και συγκε-
κριµένες µελέτες σε βιβλία και περιοδικές 
εκδόσεις.

Προαπαιτούµενο:  
ΠΓΤ 203 Οπτική Επικοινωνία

ΠΓΤ 313 Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση 
και Animation II

Το µάθηµα αποτελεί συνέχεια του µαθή-
µατος Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και 
Animation Ι.  Περιλαµβάνει ενότητες σχε-
τικές µε την  κατασκευή τρισδιάστατων 
µοντέλων για πολυσύνθετες σκηνές, τη δι-
αδικασία της τρισδιάστατης σάρωσης, προ-
ηγµένες τεχνικές τρισδιάστατου animation 
και τη δηµιουργία ταινιών µε τρισδιάστατα 
κινούµενα σχέδια. Στο εργαστηριακό µέρος 
του µαθήµατος οι φοιτητές δηµιουργούν 
µικρού µήκους ταινίες µε τρισδιάστατα 
Animation. 
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Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 310  
Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση 
και Animation Ι

ΠΓΤ 314 Διαχείριση Πολυµεσικών 
Έργων 

Εισαγωγή στη διαχείριση έργων σε συσχέ-
τιση µε την ανάπτυξη και διαχείριση έργων 
πολυµέσων. Όλα τα βήµατα του κύκλου 
σχεδίασης πολυµεσικών έργων αναλύονται 
µε λεπτοµέρεια. Ως µέρος του µαθήµατος 
οι φοιτητές θα αναπτύξουν έργο σχετικό µε 
πολυµέσα, ούτως ώστε να εξοικειωθούν µε 
όλα τα βήµατα του κύκλου σχεδίασης και 
διαχείρισης έργων. Οι γνώσεις και εµπειρί-
ες που θα αποκτήσουν οι φοιτητές σε αυτό 
το µάθηµα θα τους δώσουν τα απαραίτητα 
εφόδια για να µπορούν να διευθύνουν και 
να διαχειρίζονται οµαδικά ή ατοµικά έργα 
πολυµέσων. 

Προαπαιτούµενο:  
ΠΓΤ 220 Σχεδιασµός Συστηµάτων

ΠΓΤ 341 Ανάπτυξη Εφαρµογών 
Διαδικτύου

Το µάθηµα αυτό επικεντρώνεται στην 
ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών. 
Περιλαµβάνεται εισαγωγή στις τεχνολογί-
ες που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη 
ιστοσελίδων µε δυναµικό περιεχόµενο και 
σύνδεση µε βάσεις δεδοµένων. Παράλληλα 
θα αναλυθούν οι διάφοροι τρόποι διαδι-
κτυακής µετάδοσης ήχου και εικόνας για 
ζωντανά γεγονότα αλλά και η µετάδοση 
υφιστάµενου οπτικοακουστικού υλικού 
κατά ζήτηση.

Προαπαιτούµενο:  
ΠΓΤ 141 Πληροφορική ΙΙ

ΠΓΤ 303 Γραφιστική και Διαφήµιση

Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στην εφαρ-
µογή του γραφιστικού σχεδιασµού στη δια-
φήµιση. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να 
εφαρµόσουν σειρά µεθόδων στη διερεύνη-

ση και στην ανάπτυξη διαφηµιστικών λύσε-
ων για προϊόντα, οργανισµούς, εκστρατείες 
κ.λπ. Αναλύονται βασικές έννοιες του σχε-
διασµού στη διαφήµιση και εξετάζονται 
θέµατα σε σχέση µε το στοχευόµενο κοινό 
κάθε περίπτωσης. Αναπτύσσονται ικανότη-
τες έρευνας και διαµόρφωσης πρωτότυπων 
και δηµιουργικών λύσεων σε συγκεκριµένα 
projects.

Προαπαιτούµενο:  
ΠΓΤ 203 Οπτική Επικοινωνία

ΠΓΤ 321 Σχεδιασµός Συσκευασίας

Το µάθηµα εφαρµόζει σειρά τεχνικών και 
µεθόδων µε σκοπό τη διερεύνηση και ανά-
πτυξη σχεδιαστικών ιδεών συσκευασίας. Οι 
φοιτητές διδάσκονται τις αρχές πάνω στις 
οποίες βασίζεται ο σχεδιασµός συσκευασίας 
και ενθαρρύνονται να αναπτύξουν αυθεντι-
κές και δηµιουργικές προτάσεις. Το µάθηµα 
διερευνά τόσο πρακτικά όσο και θεωρητικά 
προβλήµατα και θέµατα.

Προαπαιτούµενο:  
ΠΓΤ 203 Οπτική Επικοινωνία

ΠΓΤ 330 Οπτικός Πολιτισµός

«Ο οπτικός πολιτισµός µπορεί αδρά να 
οριστεί ως το σύνολο των υλικών αντικει-
µένων, των κτηρίων και των εικόνων, όπως 
και τα µέσα και οι παραστατικές τέχνες, που 
είναι απότοκα της ανθρώπινης εργασίας 
και φαντασίας, και τα οποία εξυπηρετούν 
αισθητικούς, συµβολικούς, τελετουργικούς 
ή ιδεολογικο-πολιτικούς σκοπούς και/ή 
πρακτικές εφαρµογές, και ενσωµατώνουν 
την αίσθηση της όρασης σε σηµαντικό βαθ-
µό.» [John A. Walker & Sarah Chaplin, eds., 
Visual culture: an introduction (Manchester 
Univ. Press, 1997), pp. 1-2].  Αυτό το µάθηµα 
εισάγει τους φοιτητές σε σύγχρονες θεωρη-
τικές πρακτικές, οι οποίες εντοπίζουν την 
οπτική πρόσληψη σε ένα ευρύτερο πολιτι-
στικό πλαίσιο. Εξετάζει τη µετάβαση από 
την όραση στην ορατότητα-«οπιτικοποίη-
ση», και τους διαφορετικούς τρόπους οπτι-
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κής πρόσληψης («οπτικοποίησης»), οι οποίοι 
παράγουν αντίστοιχους τρόπους αναπαρά-
στασης. Ενσωµατώνει στοιχεία από διάφο-
ρους ακαδηµαϊκούς κλάδους, όπως θεωρία 
της τέχνης, πολιτισµική κριτική, θεωρία των 
µέσων, ψυχανάλυση, κοινωνιολογία, κλπ., 
για να εξετάσει τις διαδικασίες παραγωγής 
οπτικού υλικού και την οπτική πρόσληψη 
ως έµµεση, «µεσολαβητική» διαδικασία.

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 230  
Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη και Θεωρία

ΠΓΤ 410 Εφαρµογές Πολυµέσων

Το µάθηµα περιλαµβάνει τη µελέτη τουλά-
χιστον τριών διαφορετικών περιπτώσεων 
(case studies) σχετικών µε εφαρµογές πολυ-
µέσων. Για κάθε υπό διερεύνηση περίπτωση, 
οι φοιτητές θα πρέπει να αναπτύξουν έργα 
πολυµέσων που να συµβαδίζουν µε τις απαι-
τήσεις, προδιαγραφές και χρονοδιαγράµ-
µατα που θα τεθούν. Η εργασία γι αυτό το 
µάθηµα θα συµπληρωθεί κατά τη διάρκεια 
της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών σε 
σχετικές επιχειρήσεις.  Οι περιπτώσεις που 
θα διερευνηθούν θα αφορούν εφαρµογές 
πολυµέσων σε διαφορετικούς τοµείς, όπως 
τον τοµέα της εκπαίδευσης, της διαφήµι-
σης, του µάνατζµεντ και του ηλεκτρονικού 
εµπορίου.  Η αξιολόγηση των εργασιών θα 
βασιστεί σε γραπτή και προφορική παρου-
σίαση της εργασίας που θα γίνει για την 
κάθε περίπτωση. 

Προαπαιτούµενο: Συµπλήρωση 
των απαιτούµενων µαθηµάτων 
των πρώτων τριών χρόνων 

ΠΓΤ 450 Πρακτική  Άσκηση

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στους τοµείς των πολυµέ-
σων και γραφικών τεχνών. Αναµένεται ότι 
µέσα από την πρακτική άσκηση οι φοιτη-
τές θα αποκοµίσουν σηµαντικές εµπειρίες 
σχετικές µε το πραγµατικό εργασιακό πε-
ριβάλλον. Η όλη διαδικασία της πρακτικής 
εξάσκησης θα επιβλέπεται και θα αξιολογεί-

ται από µέλη του Τµήµατος Πολυµέσων και 
Γραφικών Τεχνών.

Προαπαιτούµενο: Συµπλήρωση 
των απαιτούµενων µαθηµάτων 
των πρώτων τριών χρόνων

ΠΓΤ 460 Μεθοδολογία Έρευνας στα 
Πολυµέσα και τις Γραφικές Τέχνες

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση 
των φοιτητών µε τις διαδικασίες και τεχνικές 
που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση ερευ-
νητικών εργασιών. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
τις πιο κάτω ενότητες: κριτήρια επιλογής 
ερευνητικών θεµάτων, προγραµµατισµός 
και διαχείριση ερευνητικής εργασίας, επι-
σκόπηση βιβλιογραφίας, συλλογή δεδοµέ-
νων, ανάπτυξη συστηµάτων, παρουσίαση 
αποτελεσµάτων, προετοιµασία αναφορών 
και άρθρων και αξιολόγηση ερευνητικής 
εργασίας.  Ως µέρος του µαθήµατος οι φοι-
τητές θα προετοιµάσουν την πρότασή τους 
για την πτυχιακή τους διατριβή. 

Προαπαιτούµενο: Συµπλήρωση 
των απαιτούµενων µαθηµάτων 
των πρώτων τριών χρόνων 

ΠΓΤ 400 Εφαρµογές Γραφικών Τεχνών

Το µάθηµα περιλαµβάνει τη µελέτη τουλά-
χιστον τριών διαφορετικών περιπτώσεων 
(case studies) σχετικών µε εφαρµογές στις 
γραφικές τέχνες. Για κάθε υπό διερεύνηση 
περίπτωση, οι φοιτητές θα πρέπει να ανα-
πτύξουν έργα στις γραφικές τέχνες που να 
συµβαδίζουν µε τις απαιτήσεις, προδιαγρα-
φές και χρονοδιαγράµµατα που θα τεθούν. 
Η εργασία γι αυτό το µάθηµα θα συµπληρω-
θεί κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκη-
σης των φοιτητών σε σχετικές επιχειρήσεις.  
Οι περιπτώσεις που θα διερευνηθούν θα 
αφορούν εφαρµογές γραφικών τεχνών σε 
διαφορετικούς τοµείς, όπως τον τοµέα των 
εκδόσεων, της διαφήµισης, του µάνατζµεντ 
και του ηλεκτρονικού εµπορίου.  Η αξιολό-
γηση των εργασιών θα βασιστεί σε γραπτή 
και προφορική παρουσίαση της εργασίας 
που θα γίνει για την κάθε περίπτωση. 
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Προαπαιτούµενο: Συµπλήρωση 
των απαιτούµενων µαθηµάτων 
των πρώτων τριών χρόνων

ΠΓΤ 461 Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή εργασία σε θέµατα σχετικά µε τα 
πολυµέσα και τις γραφικές τέχνες. Στόχος 
του µαθήµατος είναι η απόκτηση εµπειρι-
ών από τους φοιτητές στη διεκπεραίωση 
ανεξάρτητης εργασίας για τις ανάγκες συ-
γκεκριµένου έργου. Η πτυχιακή εργασία θα 
επιτελείται κάτω από την επίβλεψη µέλους 
του Τµήµατος. Η αξιολόγηση θα βασίζεται 
σε τρείς άξονες: τη γραπτή διατριβή, το τε-
λικό «προϊόν» της εργασίας και την προφο-
ρική παρουσίαση της εργασίας. Η εργασία 
για τη πτυχιακή θα πρέπει να αρχίσει κατά 
το 7ο εξάµηνο (παράλληλα µε την πρακτική 
άσκηση) και να συµπληρωθεί στο 8ο εξάµη-
νο. 

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 460  
Μεθοδολογία Έρευνας σε Πολυµέσα 
και Γραφικές Τέχνες

ΠΓΤ 304 Ζωγραφική

Εργαστηριακό µάθηµα ζωγραφικής, στο 
οποίο οι φοιτητές εισάγονται στις τεχνικές 
και αισθητικές αρχές της ζωγραφικής, όπως 
κατασκευή του τελάρου, επιλογή υλικών, 
βασική θεωρία του χρώµατος και χειρισµός 
του υλικού. Παίρνοντας ως σηµείο εκκίνη-
σης την ίδια τη ζωγραφική διαδικασία, το 
µάθηµα διερευνά τη δοµή του έργου ζωγρα-
φικής ως οπτικού αντικειµένου, όπως και 
τις αισθητικές διαστάσεις αυτού του αντι-
κειµένου, ως τέχνης. Οι φοιτητές θα κατα-
πιαστούν τόσο µε παραδοσιακά όσο και µε 
πιο πειραµατικά στυλ ζωγραφικής.

Προαπαιτούµενο:  
ΠΓΤ 200 Σχέδιο, Χρώµα και Σύνθεση

ΠΓΤ 315 Πολυµεσική Απεικόνιση 
Δεδοµένων

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση 
των φοιτητών µε τεχνικές που χρησιµο-

ποιούνται για απεικόνιση δεδοµένων µε τη 
χρήση των πιο κατάλληλων για την περί-
πτωση µέσων. Σε αυτά τα πλαίσια παρου-
σιάζεται η χρήση ήχου, εικόνας, βίντεο και 
άλλων εναλλακτικών µέσων για παρουσί-
αση δεδοµένων. Σηµαντικό µέρος του µα-
θήµατος εστιάζεται στην επιλογή και στο 
συνδυασµό των πιο κατάλληλων µέσων που 
να υποστηρίζουν τις ιδιαιτερότητες τόσο 
διαφορετικών περιπτώσεων απεικόνισης 
δεδοµένων, όσο και του γενικότερου περι-
βάλλοντος της απεικόνισης.

Προαπαιτούµενο:  
ΠΓΤ 312 Ψηφιακός Ήχος και Εικόνα

ΠΓΤ 322 Σχεδιασµός Προϊόντων

Παρουσιάζονται όλες οι φάσεις της διαδικα-
σίας σχεδίασης προϊόντων. Συγκεκριµένα 
παρουσιάζονται ενότητες σχετικές µε την 
εξακρίβωση των απαιτήσεων πελατών, τον 
σχεδιασµό αρχικής λύσης στο πρόβληµα, 
τον σχεδιασµό του τελικού προϊόντος και 
τον σχεδιασµό για βιοµηχανική παραγωγή. 
Ως µέρος του µαθήµατος οι φοιτητές θα ερ-
γαστούν σε ασκήσεις σχεδιασµού συγκεκρι-
µένων προϊόντων. 

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 101  
Αρχές Τρισδιάστατου Σχεδιασµού

ΠΓΤ 331 Ιστορία και Θεωρία του 
Κινηµατογράφου

Το µάθηµα αυτό αποτελεί µια αναδροµή 
στην ιστορία του κινηµατογράφου, από τη 
γέννησή του ως τις µέρες µας.  Ο κινηµα-
τογράφος εξετάζεται τόσο ως µέσο τέχνης 
όσο και ως δηµοφιλές µέσο µαζικής «ψυχα-
γωγίας».  Εξετάζονται σηµαντικοί δηµιουρ-
γοί και θεωρητικοί του κινηµατογράφου. 
∆ιερευνώνται οι καλλιτεχνικές, ιδεολογικές 
και κοινωνιολογικές παράµετροι της κινη-
µατογραφικής παραγωγής. 

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 230 
Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη και 
Θεωρία ή άδεια διδάσκοντος
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ΠΓΤ 332 Φιλοσοφία της Τέχνης

Το µάθηµα αυτό εξετάζει µερικές από τις 
σηµαντικότερες θεωρίες αναφορικά µε την 
τέχνη στην ιστορία της (δυτικής κυρίως) 
φιλοσοφίας, από τον Πλάτωνα ως τη σύγ-
χρονη εποχή.  Από το αρχικό νόηµα της 
Αισθητικής, ως πρόσληψης µέσω των αι-
σθήσεων, µέχρι την συγκεκριµενοποίησή 
της ως φιλοσοφικής ανάλυσης της τέχνης, 
εξετάζονται ερωτήµατα όπως, ο χαρακτή-
ρας και οι ιδιότητες της τέχνης (για παρά-
δειγµα, η σχέση της µε τη φύση ή/και την 
«πραγµατικότητα», η εγκυρότητα των 
«πληροφοριών» που µας παρέχει κ.λπ.), η 
έννοια του ωραίου και η σχέση του µε την 
τέχνη, οι ιδιότητες του έργου τέχνης και 
η αισθητική «αξιολόγησή» του, καθώς και 
προβλήµατα σε σχέση µε το «νόηµα» του 
έργου τέχνης, και της αναπαράστασης και 
ψευδαίσθησης στην τέχνη.

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 131 Ιστορία 
της Τέχνης II ή άδεια διδάσκοντος

ΠΓΤ 342 Βάσεις Δεδοµένων για 
Πολυµέσα II

Το µάθηµα αποτελεί συνέχεια του µαθή-
µατος Βάσεις ∆εδοµένων για Πολυµέσα Ι. 
Στόχος του µαθήµατος είναι η εµπεριστατω-
µένη παρουσίαση του θεωρητικού υπόβα-
θρου ανάλυσης, σχεδιασµού και ανάπτυξης  
βάσεων δεδοµένων για πολυµέσα. Έµφαση 
δίνεται στον σχεδιασµό διασκορπισµένων 
βάσεων δεδοµένων και στην εφαρµογή 
λύσεων βασισµένων σε  διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά των πολυµεσικών δεδοµένων. 

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 340  
Βάσεις ∆εδοµένων για Πολυµέσα Ι

ΠΓΤ 343 Γεωγραφικά Πληροφοριακά 
Συστήµατα

Παρουσιάζονται µεθοδολογίες και τεχνι-
κές σχετικές µε την ανάπτυξη και χρήση 
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων 
(Geographical Information Systems (GIS) 
σε συνάρτηση µε πολυµεσικά δεδοµένα. 
Στα πλαίσια του µαθήµατος παρουσιάζο-

νται οι πιο κάτω ενότητες: σηµασία και 
χρήσεις Γεωγραφικών Πληροφοριακών 
Συστηµάτων, συλλογή και καταχώρηση δε-
δοµένων, ανάλυση και σχεδιασµός συστή-
µατος και παρουσίαση δεδοµένων.

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 340  
Βάσεις ∆εδοµένων για Πολυµέσα Ι

ΠΓΤ 344 Προγραµµατισµός Πολυµέσων II

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση 
των φοιτητών µε προηγµένες τεχνικές προ-
γραµµατισµού κατάλληλες για εφαρµογή σε 
πολύπλοκα προβλήµατα. Ως µέρος του µα-
θήµατος θα παρουσιαστούν θέµατα σχετικά 
µε τον αντικειµενοστραφή προγραµµατι-
σµό και σχεδίαση, όπως ο πολυµορφισµός, 
η πολλαπλή προέλευση και η αφαίρεση.  
Επίσης οι φοιτητές θα εξοικειωθούν µε τη 
χρήση υφιστάµενων βιβλιοθηκών λογι-
σµικού (API) για υλοποίηση πολύπλοκων 
εφαρµογών. Σηµαντικό µέρος του µαθή-
µατος περιλαµβάνει προγραµµατισµό σε 
εφαρµογές πολυµέσων όπου και θα υλοποι-
ηθούν προγράµµατα επεξεργασίας και ανα-
παραγωγής ήχου, εικόνας και video.

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 242 
Προγραµµατισµός Πολυµέσων Ι

ΠΓΤ 411 Σχεδιασµός και Ανάπτυξη 
Παιχνιδιών Υπολογιστών

Παρουσίαση της µεθοδολογίας και τεχνι-
κών σχεδίασης και ανάπτυξής παιχνιδιών 
υπολογιστών.  Το µάθηµα περιλαµβάνει 
όλες τις φάσεις ανάπτυξης παιγνιδιών υπο-
λογιστών όπως τον αρχικό σχεδιασµό, τη 
διαµόρφωση κανόνων  του παιγνιδιού, την 
τεχνολογική υποστήριξη που χρειάζεται και 
τον σχεδιασµό του συστήµατος διεπαφής µε 
το χρήστη, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
ψηλή αισθητική και ταυτόχρονα η αποτε-
λεσµατική επικοινωνία  µε τον χρήστη. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει και πρακτική εργασία 
κατά την οποία οι φοιτητές θα ασχοληθούν 
µε την πειραµατική ανάπτυξη παιγνιδιών 
υπολογιστή. 

Προαπαιτούµενο: Άδεια ∆ιδάσκοντος
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ΠΓΤ 412 Τρισδιάστατη Μορφοποίηση 
και Animation

Το µάθηµα αποτελεί συνέχεια του µαθή-
µατος Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και 
Animation II, µε ιδιαίτερη έµφαση στον 
σχεδιασµό και animation ρεαλιστικών και 
ανατοµικά σωστών τρισδιάστατων χαρα-
κτήρων. Στα πλαίσια του µαθήµατος παρου-
σιάζονται τεχνικές σχεδιασµού αποτύπωσης 
σκέψεων, αλλαγής συναισθηµάτων καθώς 
και  τεχνικές συγχρονισµού οµιλίας µε κινή-
σεις του στόµατος, και τεχνικές animation 
µε συγχρονισµένο βηµατισµό και άλλες 
κινήσεις. Το θεωρητικό υπόβαθρο που πα-
ρουσιάζεται υποστηρίζεται µε πρακτική ερ-
γασία. 

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 313 Τρισδιάστατη 
Μοντελοποίηση και Animation II

ΠΓΤ 430 Σύγχρονη Θεωρία και Κριτική 
της Τέχνης

Το µάθηµα καταπιάνεται µε τις εξελίξεις στην 
κριτική θεωρία των τελευταίων δεκαετιών, 
συµπεριλαµβανοµένων του µετα-δοµισµού 
(post-structuralism), του µεταµοντερνι-
σµού, της πολυπολιτισµικότητας, και µε τις 
θεωρίες ταυτότητας, φυλής και φύλου, που 
έχουν αλλάξει δραστικά την παραγωγή και 
πρόσληψη της τέχνης. Επικεντρώνεται σε 
συζητήσεις των τελευταίων δεκαετιών, και 
στον ρόλο της ιστορίας, των εννοιών και 
της γλώσσας στη δηµιουργία, παρουσίαση 
και υποδοχή της τέχνης. Εξετάζει κείµενα 
από φιλοσόφους, κριτικούς και καλλιτέ-
χνες, σε µια προσπάθεια να γνωρίσουν οι 
φοιτητές τη θεωρία και τη δηµιουργία της 
τέχνης στις αρχές του 21ού αιώνα.

Προαπαιτούµενο:  
ΠΓΤ 230 Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη 
και Θεωρία ή άδεια διδάσκοντος

ΠΓΤ 431 Ηλεκτρονικά Μέσα και 
Εικαστικές Τέχνες

Το µάθηµα αποτελεί µια ανασκόπηση των 
ηλεκτρονικών µέσων στις εικαστικές τέχνες, 
σε σχέση µε τους ιστορικούς, τεχνικούς, οι-

κονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 
Έµφαση δίνεται στις καλλιτεχνικές πρακτι-
κές που ενσωµατώνουν ηλεκτρονικά µέσα, 
ιδιαίτερα στα έργα που υπερβαίνουν τον 
παραδοσιακό χώρο της γκαλερί, και εισβάλ-
λουν στα «πεδία» των σύγχρονων τεχνολο-
γιών των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, το 
∆ιαδίκτυο κ.λπ. Τέτοιου είδους δηµιουργία 
εξετάζεται από τεχν[οτροπ]ική, φορµαλι-
στική και θεωρητική σκοπιά.

Προαπαιτούµενο:  
ΠΓΤ 230 Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη 
και Θεωρία ή άδεια διδάσκοντος

ΠΓΤ 432 Κοινωνιολογία της Τέχνης

Το µάθηµα καταπιάνεται µε τους διαφορε-
τικούς ρόλους (θρησκευτικούς, πολιτικούς, 
αισθητικούς κ.λπ.) της τέχνης στην κοινω-
νία, διαµέσου της ιστορίας, και επικεντρώ-
νεται στους λόγους και τους τρόπους για 
και µε τους οποίους τα έργα τέχνης παρά-
γονται, διανέµονται και «καταναλώνονται». 
Εξετάζει παραδείγµατα από τις εικαστικές 
και παραστατικές τέχνες και την αρχιτε-
κτονική, τόσο από τις «καλές» τέχνες όσο κι 
από τη λαϊκή ή πλατιά κουλτούρα. Εξερευνά 
την αλληλεπίδραση τέχνης-κοινωνίας και 
τις σχέσεις των διαφόρων τεχνών µεταξύ 
τους, όπως και τον ρόλο της τεχνολογίας 
στις τέχνες. Τέλος, εισάγει τους φοιτητές σε 
κείµενα σηµαντικών θεωρητικών, από τον 
19ο αιώνα µέχρι σήµερα, σε σχέση µε τα πα-
ραπάνω θέµατα.

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 330 Οπτικός 
Πολιτισµός ή άδεια διδάσκοντος

ΠΓΤ 440 Επεξεργασία Φωνής και 
Εικόνας

Παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο αλ-
γόριθµων και τεχνικών επεξεργασίας ήχου 
και εικόνας. Στα πλαίσια του µαθήµατος πα-
ρουσιάζονται οι ακόλουθες ενότητες: κωδι-
κοποίηση φωνής, αλλαγή χαρακτηριστικών 
φωνής, συστήµατα σύνθεσης και αναγνώρι-
σης φωνής, κωδικοποίηση εικόνας, βασικές 
τεχνικές επεξεργασίας εικόνας, µετασχηµα-

τισµοί, στρατηγικές και µέθοδοι ανάλυσης 
εικόνας. Ως µέρος του µαθήµατος παρουσι-
άζονται και αναλύονται πραγµατικές εφαρ-
µογές επεξεργασίας και σύνθεσης ψηφιακού 
ήχου και εικόνας. 

Προαπαιτούµενο:  
ΠΓΤ 312 Ψηφιακός Ήχος και Εικόνα

ΠΓΤ 441 Δυνητική Πραγµατικότητα

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση 
των φοιτητών µε τις αρχές, µεθοδολογίες 
σχεδίασης, δυνατότητες και περιορισµούς 
συστηµάτων δυνητικής πραγµατικότητας.  
Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται 
σύγχρονες εφαρµογές δυνητικής πραγµατι-
κότητας. Το µάθηµα περιλαµβάνει και πρα-
κτική εξάσκηση.

Προαπαιτούµενο: ΠΓΤ 313 Τρισδιάστατη 
Μοντελοποίηση και Animation II

ΠΓΤ 490 Θέµατα Αιχµής σε Πολυµέσα 
και Γραφικές Τέχνες

Το µάθηµα αυτό καταπιάνεται µε τρέχο-
ντα θέµατα στα πολυµέσα και τις γραφικές 
τέχνες. Το περιεχόµενο του διαµορφώνε-
ται έτσι ώστε να περιλαµβάνει  πρόσφα-
τες µεθοδολογίες και θέµατα αιχµής στα 
Πολυµέσα και τις Γραφικές Τέχνες.

Προαπαιτούµενο: Άδεια διδάσκοντος
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Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό

Πέτρος Ιωάννου | Καθηγητής

Ο Πέτρος Ιωάννου είναι Καθηγητής στο 
Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογιών Πληροφορικής.  Σπούδασε 
Electrical Engineering στο University College 
of London και συνέχισε µεταπτυχιακές 
σπουδές στο University of Illinois Urbana, 
Champaign όπου απέκτησε µάστερ και δι-
δακτορικό τίτλο. ∆ίδαξε για πολλά χρόνια 
ως καθηγητής στο University of Southern 
California (USA) και ως επισκέπτης κα-
θηγητής στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, στο 
Πανεπιστήµιο Κρήτης και στο University of 
New South Wales.  Στα ερευνητικά του εν-
διαφέροντα περιλαµβάνονται: System and 
Control Theory, Intelligent Transportation 
Systems, Intelligent Flight Control, Neural 
Networks, Congestion Control. 

Παντελεήµων Χ. Κελίρης | Καθηγητής

Ο Παντελεήµων Κελίρης είναι Καθηγητής 
στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών.  Έλαβε 
το πρώτο του πτυχίο στη Φυσική από το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και το διδακτορι-
κό του δίπλωµα στη Θεωρητική Φυσική 
Στερεάς Κατάστασης από το Πολιτειακό 
Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ). 
Ακολούθως εργάστηκε ως µεταδιδακτορι-
κός ερευνητής στο ερευνητικό κέντρο T. 
J. Watson της IBM στο Yorktown Heights, 
New York (ΗΠΑ). ∆ίδαξε επί σειρά ετών 
στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης φτάνοντας στην ανώτατη ακαδη-
µαϊκή βαθµίδα του Καθηγητή. Στα ερευνη-

τικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνονται: 
Υπολογιστική Επιστήµη Υλικών – Φυσική 
Συµπυκνωµένης Υλης. Μελέτη δοµικών 
και οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων κρυ-
σταλλικών, αµόρφων και νανοδοµηµέ-
νων ηµιαγωγών µε προσοµοιώσεις Monte 
Carlo και Μοριακής ∆υναµικής Ισχυράς 
∆έσµευσης. Νανοϋλικά (κβαντικές τελεί-
ες, νανοκρύσταλλοι, κ.λπ.). Νανοµηχανική 
(ατοµικές τάσεις και µέτρα ελαστικότητας). 
Στατιστική-θερµοδυναµική προσέγγιση. 

Τούλα Ονουφρίου | Καθηγήτρια

H Τούλα Ονουφρίου είναι Καθηγήτρια 
στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Είναι 
πτυχιούχος του Τµήµατος Πολιτικών 
Μηχανικών (BEng First Class Honours) 
του City University (London, UK) όπου 
και της απονεµήθηκε το βραβείο Renie. 
Απέκτησε τo διδακτορικό της (PhD) στις 
υπεράκτιες κατασκευές πετρελαίου και 
DIC στην µηχανική κατασκευών από το 
Imperial College (London, UK). Eργάστηκε 
επί σειρά ετών στην υπεράκτια βιοµηχα-
νία πετρελαίου ως Ανώτερος Σύµβουλος 
και Αναπληρωτής ∆ιευθύντρια στο τµήµα 
Aνάλυσης, Έρευνας και Ανάπτυξης της εται-
ρίας Brown & Root (UK).  Αργότερα εργά-
στηκε στο Πανεπιστήµιο του Surrey (UK) 
ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια καθώς και  
∆ιευθύντρια Έρευνας στο Τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών. Ίδρυσε και διεύθυνε το ερευ-
νητικό κέντρο IRMAC για Αξιοπιστία 
και ∆ιαχείριση Έργων Υποδοµής στο 
Πανεπιστήµιο του Surrey. Της απονεµήθη-



Τ Ο  Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

192

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Κ ΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

κε το βραβείο Stanley Gray για τη καλύτερη 
δηµοσίευση στη θαλάσσια τεχνολογία από 
το Institute of Marine Engineers (UK). Η 
ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώ-
νεται στις προηγµένες δοµικές αναλύσεις, 
τεχνικές επικινδυνότητας και αξιοπιστίας 
όπως εφαρµόζονται στο σχεδιασµό, την 
αξιολόγηση και στην διοικητική βελτιστο-
ποίηση συντήρησης ολόκληρης ζωής των 
υπεράκτιων κατασκευών και γεφυρών.

Ανδρέας Αναγιωτός | Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Ο Ανδρέας Αναγιωτός είναι Αναπληρωτής 
Καθηγητής στο Τµήµα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής 
Υλικών. Σπούδασε Μηχανολογία/
Αεροδιαστηµική Μηχανική στο Boston 
University (USA) και συνέχισε µεταπτυ-
χιακές σπουδές επιπέδου µάστερ στην 
Αεροδιαστηµική Μηχανική στο Georgia 
Institute of Technology (USA), όπου απέ-
κτησε και το διδακτορικό του.  ∆ίδαξε ως 
Επίκουρος και ως Αναπληρωτής Καθηγητής 
στο University of Alabama at Birmingham, 
ενώ είναι για πολλά χρόνια ∆ιευθυντής 
του Biofluids and Echocardiography 
Laboratory.  Τα ερευνητικά του ενδιαφέ-
ροντα επικεντρώνονται στη Μηχανική 
Ρευστών-Εφαρµογές Μηχανολογίας στην 
Ιατρική. Εφαρµογές: Συστήµατα υπερήχων 
και µαγνητικής απεικόνισης, σχεδιασµός 
και ανάπτυξη καρδιοκυκλοφορικών µοντέ-
λων µε υπολογιστική µηχανική ρευστών 
βασισµένη σε αποτελέσµατα απεικόνησης, 
εµφυτεύµατα και συσκευές καρδιοκυκλο-
φορικού συστήµατος. 

Τάκης Κασπαρής | Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Ο Τάκης Κασπαρής είναι Αναπληρωτής 
Καθηγητής στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών  και Τεχνολογιών  
Πληροφορικής.  Πήρε το πρώτο του πτυχίο 
από το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου 

(Αθήνα),  συνέχισε µεταπτυχιακές σπουδές 
στο City College of New York και στο City 
University of New York (USA) όπου απέ-
κτησε Master και διδακτορικό αντίστοιχα.  
∆ίδαξε στο New York Institute of Technology, 
στο City College of New York και για πολλά 
χρόνια στο University of Central Florida, 
αρχικά ως Επίκουρος και στη συνέχεια ως 
Αναπληρωτής Καθηγητής.  Στα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα περιλαµβάνονται θέµατα 
όπως: Digital Signal Processing µε εφαρµο-
γές σε Remote Sensing, Communications, 
Audio processing, Power Electronics καθώς 
επίσης Digital Image Processing, Computer 
Vision, Electronic Circuits, κ.ά. 

Στέλιος Χούλης | Αναπληρωτής 
Καθηγητής

Ο Στέλιος Χούλης είναι  Αναπληρωτής 
Καθηγητής στο Τµήµα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής 
Υλικών. Έλαβε το πρώτο του πτυχίο στη 
Φυσική από το Πανεπιστήµιο Πατρών 
και συνέχισε µεταπτυχιακές σπουδές στο 
Πανεπιστήµιο του Surrey (UK), όπου απέ-
κτησε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης 
στην ιατρική φυσική και ∆ιδακτορικό 
∆ίπλωµα στον τοµέα των κβαντικών ηλε-
κτρονικών. Ακολούθως, εργάσθηκε ως µε-
ταδιδακτορικός ερευνητής στο Advanced 
of Technology Institute (Πανεπιστήµιο του 
Surrey, UK), και στο Center of Electronic 
Materials and Devices στο Imperial College 
(Λονδίνο, UK). Έπειτα, εργάσθηκε ως 
ερευνητής στο τµήµα των οργανικών διό-
δων εκποµπής φωτός της OSRAM Opto-
Semiconductor Inc (Καλιφόρνια, USA) 
και ως επικεφαλής του τοµέα έρευνας και 
ανάπτυξης πολυµερικών φωτοβολταϊ-
κών συσκευών της Konarka Technologies 
(Germany, Austria, USA). ∆ίδαξε στο 
Πανεπιστήµιο του Surrey, στο Imperial 
College και στην Konarka Technologies 
είχε υπό την επίβλεψή του διπλωµατικές 
εργασίες και διδακτορικά διπλώµατα προ-
πτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών 
αντίστοιχα. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδια-
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φέροντά του επικεντρώνονται στην περιο-
χή των µοριακών ηλεκτρονικών υλικών  και 
στις οπτοηλεκτρονικές εφαρµογές τους.

Τάσος Γεωργιάδης | Επίκουρος 
Καθηγητής

Ο Τάσος Γεωργιάδης είναι Επίκουρος 
Καθηγητής στο Τµήµα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής 
Υλικών. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός 
στα Πανεπιστήµια Acadia και Technical 
University of Nova Scotia του Καναδά (B.Eng 
και MASc). Απέκτησε διδακτορικό τίτλο 
στη Μηχανολογία από το Πανεπιστήµιο 
Dalhousie του Καναδά. Εργάστηκε επί-
σης ως Επίκουρος Καθηγητής   µε ανέλιξη 
στον βαθµό του Αναπληρωτή Καθηγητή  
στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Πανεπιστηµίου Dalhousie. Οι ερευνητικές 
του δραστηριότητες αφορούν την κατα-
σκευή, επεξεργασία, έλεγχο και  χαρακτη-
ρισµό σύνθετων και ευφυών σύνθετων 
υλικών, ενσωµάτωση αισθητήρων οπτικών 
ινών σε σύνθετα υλικά και δοµές, µικροµη-
χανική ανάλυση και σχεδιασµό προηγµένων 
και ευφυών υλικών όπως ευφυών σύνθετων 
πλακών µε ενίσχυση νεύρων, καθορισµό 
των αποτελεσµατικών θερµοδυναµικών ιδι-
οτήτων νανοσωλήνων άνθρακα, µηχανική 
υλικών και ανάλυση τάσεων.  

Κυριάκος Καλλή | Επίκουρος Καθηγητής

Ο Κυριάκος Καλλή είναι Επίκουρος 
Καθηγητής στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής. Σπούδασε Θεωρητική Φυσική (1988) 
και απέκτησε ∆ιδακτορικό τίτλο στη Φυσική 
(1992) από το Πανεπιστήµιο του Kent, 
U.K., στο θέµα «∆ιερεύνηση Γραµµικών 
και Μη-Γραµµικών Οπτικών Φαινοµένων 
σε Οπτικές Ίνες».  Εργάστηκε στο Virginia 
Polytechnic Institute and State University, 
ΗΠΑ, ως Επισκέπτης Ερευνητής σε θέµα-
τα ανίχνευσης µε τη χρήση οπτικών ινών.  
Ακολούθως, εργάστηκε ως Ερευνητής/
Λέκτορας στο Πανεπιστήµιο του Kent, 
όπου µελέτησε τη χρήση Φραγµάτων Bragg 

σε πολυπλεξικές διατάξεις αισθητήρων και 
φασµατοµετρία Raman.  Στη συνέχεια ερ-
γάστηκε ως ερευνητής στο Πανεπιστήµιο 
Κύπρου, όπου διερεύνησε µικροµηχανικούς 
αισθητήρες, φασµατοσκοπία φθορισµού και 
µη καταστροφική αποτίµηση ηµιαγωγών 
και καταλυτικών λεπτών µεµβρανών. Τα 
τελευταία χρόνια εργαζόταν ως Λέκτορας 
(Φυσικής) στο ΑΤΙ, όπου δηµιούργησε 
Ερευνητική Μονάδα Νανο-φωτονικής.  Τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβά-
νουν µεταξύ άλλων, κατασκευές συσκευών 
φωτονικής, µελέτη συστηµάτων MEMS και 
την οπτική πολύπλεξη οπτικών αισθητή-
ρων.

Διόφαντος Χατζηµιτσής | Επίκουρος 
Καθηγητής

Ο ∆ρ. ∆ιόφαντος Γλ. Χατζηµιτσής εί-
ναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής.  Έχει δίπλωµα Πολιτικού 
Μηχανικού (Diploma, First Class) από το 
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου, 
πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού (BEng Hon-
ours in Civil Eng., First Class) από το Τµήµα 
Πολιτικών Μηχανικών  του Πανεπιστηµίου 
του Surrey (UK), µεταπτυχιακό (MPhil) 
και διδακτορικό (PhD) στην δορυφορική 
τηλεπισκόπηση σε περιβαλλοντικές εφαρ-
µογές από το Πανεπιστήµιο του Surrey 
(UK).  Είναι κάτοχος επίσης µεταπτυχια-
κού στην διαχείριση και εκτίµηση ακινήτων 
(MSc Real Estate & Property Management, 
Distinction)  από το Πανεπιστήµιο του 
Salford (UK). Εργάσθηκε ως µεταδιδα-
κτορικός ερευνητής και µετέπειτα ως επι-
σκέπτης ερευνητής στο Τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος  
του Πανεπιστηµίου του Southampton 
(UK). ∆ίδαξε στο Πανεπιστήµιο του Surrey 
(UK), στο  Πανεπιστήµιο του Southampton 
(UK) και τα τελευταία χρόνια στην ιδιωτι-
κή τριτοβάθµια εκπαίδευση της Κύπρου.  
Εργάστηκε ως επιβλέπων Μηχανικός σε 
µεγάλο αριθµό πολεοδοµικών έργων και 
έργων οδοποιίας. 
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Είναι µέλος του Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Πάφου. Στα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα περιλαµβάνονται: η ανά-
πτυξη αλγορίθµων για την ατµοσφαιρι-
κή διόρθωση δορυφορικών δεδοµένων, η 
χρήση ∆ορυφορικής Τηλεπισκόπησης σε 
περιβαλλοντικές εφαρµογές, εφαρµογών 
γεωδαιτικών οργάνων  και Συστηµάτων 
Γεωγραφικών Πληροφοριών σε έργα υπο-
δοµών, σύγχρονων υλικών οδοστρωσίας, 
οικονοµικού και χρονικού προγραµµατι-
σµού έργων κ.ά. 

Κρίστης Χρυσοστόµου | Επίκουρος 
Καθηγητής

Ο Κρίστης Χρυσοστόµου είναι 
Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής.  Απέκτησε ∆ίπλωµα 
Τεχνικού Πολιτικού Μηχανικού στο 
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο και στη 
συνέχεια φοίτησε στο Cornell University 
(USA) απ’ όπου πήρε πτυχίο (BSc with 
distinction) και µεταπτυχιακό τίτλο M.Eng 
(Civil) στη µηχανική των κατασκευών κα-
θώς επίσης και διδακτορικό (PhD) µε εξειδί-
κευση στην αντισεισµική µηχανική.  ∆ίδαξε 
για πολλά χρόνια στο Τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών του Ανώτερου Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου.  Εργάστηκε στο Συµβούλιο 
Ανοικοδόµησης και Επανεγκατάστασης 
ως Επιστηµονικός Σύµβουλος και στο 
Πολιτειακό Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης 
στο Μπάφαλο ως Ερευνητικός Συνεργάτης.  
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµ-
βάνονται: η δυναµική των κατασκευών, ο 
αντισεισµικός σχεδιασµός, ο σχεδιασµός 
µε βάση την επιτελεστικότητα, η ενίσχυση 
υφιστάµενων κατασκευών, η αντισεισµική 
προστασία µνηµείων µε καινοτόµες µεθό-
δους, η υπολογιστική µηχανική, ο σχεδια-
σµός µε χρήση υπολογιστή.

Γεώργιος Κωνσταντινίδης | Λέκτορας 

Ο Γεώργιος Κωνσταντινίδης είναι Λέκτορας 
στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών.  Έλαβε το 

πρώτο του πτυχίο από το Τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστήµιου του Λονδίνου (UCL) το 
2000. Ακολούθως, συνέχισε τις σπουδές του 
στην Αµερική στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 
της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) απ’ όπου κι έλα-
βε το Μάστερ (MSc) και το διδακτορικό 
του δίπλωµα (Ph.D.) στο γνωστικό τοµέα 
Κατασκευές και Υλικά. Eργάσθηκε ως 
µεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τµήµα 
Επιστήµης και Μηχανικής των Υλικών του 
ΜΙΤ όπου µελέτησε τη µηχανική παραµόρ-
φωση και την επίδοση των επιφανειών/δε-
πιφανειών των πολυµερικών άµορφων 
υλικών µε τη µέθοδο της νανοδιείσδυσης.  
Η τρέχουσα έρευνα του επικεντρώνεται 
στη Μηχανική των Στερεών Υλικών (π.χ. 
κεραµικά, πολυµερή, νανουλικά), µε ιδιαίτε-
ρη έµφαση στη (1) χηµειο-µηχανική και (2) 
νανο/µικρο- και πορο-µηχανική των φυσι-
κών (άργιλος, οστά, ιστούς, κ.α.) και συν-
θετικών υλικών (λεπτοί υµένες, σύνθετα 
πολυµερή νανουλικά, τσιµεντοκονιάµατα 
κ.ά.).

Βάσος Σωτηρίου | Λέκτορας 

Ο Βάσος Σωτηρίου είναι Λέκτορας στο 
Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογιών Πληροφορικής.  Είναι πτυ-
χιούχος του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του 
Πανεπιστηµίου Rice (USA) και διδά-
κτωρ Ηλεκτρολογίας του Πανεπιστηµίου 
Princeton (USA).  ∆ίδαξε ως επισκέπτης 
Λέκτορας στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου.  Τα τρέχοντα επι-
στηµονικά και ερευνητικά του ενδιαφέρο-
ντα κινούνται στο χώρο της αρχιτεκτονικής 
Η/Υ, διασυνδεοµένων δικτύων, πολυ-πυρη-
νικών συστηµάτων-αρχιτεκτονικών σε τσιπ 
και ενσωµατωµένων επεξεργαστών, µε κύ-
ρια έµφαση στην ανεύρεση µεθοδολογιών 
µείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργει-
ας και αποδοτική εξοµοίωση συστηµάτων 
Η/Υ.



195

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό (ενταγµένο) *

Ιωάννης Μιχαηλίδης | Επίκουρος 
Καθηγητής (ενταγµένος)

Ο Ιωάννης Μιχαηλίδης είναι Επίκουρος 
Καθηγητής (ενταγµένος) στο Τµήµα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης 
και Μηχανικής Υλικών.  Απέκτησε 
∆ίπλωµα Μηχανολογίας από το Ανώτερο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο (1971) και πτυ-
χίο BSc (Honours) στη Μηχανολογία από 
το Πολυτεχνείο του Λονδίνου (1976).  Με 
υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης φοί-
τησε στο Πανεπιστήµιο του Περπινιάν 
(Université de Perpignan) στη Γαλλία, όπου 
απέκτησε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην 
Ηλιακή Ενέργεια (1981).  Με υποτροφία του 
Ιδρύµατος Λεβέντη πραγµατοποίησε διδα-
κτορικές σπουδές στο Πανεπιστήµιο του 
Westminster (University of Westminster) 
του Λονδίνου όπου του απονεµήθηκε διδα-
κτορικός τίτλος (PhD) στην Τεχνο-οικονο-
µική βελτιστοποίηση ηλιακών συστηµάτων. 
Εργάστηκε ως µελετητής Μηχανολόγος 
Μηχανικός για δύο χρόνια µε αντικείµενο 
ενασχόλησης τη µελέτη και επίβλεψη µηχα-
νολογικών εγκαταστάσεων.  Εργάστηκε για 
πολλά χρόνια στο Ανώτερο Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο υπηρετώντας σε θέσεις Λέκτορα 
και Ανώτερου Λέκτορα Μηχανολογίας 
στο Τµήµα Μηχανολογίας, και στη θέση 
του Προϊστάµενου του Τµήµατος Μηχανο-
λογίας, ενώ τελευταία ασκούσε επιπρό-
σθετα τα καθήκοντα και του Αναπληρωτή 
∆ιευθυντή του ΑΤΙ.  Τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τοµείς 

της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας, των 
εφαρµογών της ηλιακής ενέργειας και των 
θερµοµονωτικών υλικών για τα κτήρια.  

Ανδρέας Γ. Σταθόπουλος | Επίκουρος 
Καθηγητής (ενταγµένος)

Ο Ανδρέας Γ. Σταθόπουλος είναι Επίκουρος 
Καθηγητής (ενταγµένος) στο Τµήµα 
Μηχανολόγων Μηχανικών  και Επιστήµης 
και Μηχανικής Υλικών. Πήρε το πρώτο του 
Πτυχίο στη Φυσική (B.Sc. Honours) από το 
Πανεπιστήµιο του Lancaster, Αγγλίας και 
το ∆ιδακτορικό του (D.Phil.) στη Φυσική 
Στερεάς Κατάστασης και Επιστήµης Υλικών 
από το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, µε 
υποτροφία του Ινστιτούτου Πυρηνικών 
Ερευνών του Ηνωµένου Βασιλείου.  
Ακολούθως  εργάστηκε ως Λέκτορας και 
Ερευνητής στο Τµήµα Επιστήµης Υλικών 
του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, προτού 
διοριστεί Λέκτορας Φυσικής στο Ανώτερο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου. Στο ΑΤΙ 
ανελίχθηκε στη βαθµίδα του Ανώτερου 
Λέκτορα και του Προϊσταµένου του Κλάδου 
Πληροφορικής. Στα ερευνητικά του ενδι-
αφέροντα  περιλαµβάνονται η µελέτη της 
µικροδοµής υλικών για κατανόηση των µη-
χανισµών µηχανικής απόκρισης στις σχέσεις 
δοµής–ιδιοτήτων, µε τη χρήση ηλεκτρο-
νικής µικροσκοπίας διέλευσης και παράλ-
ληλες  προσοµοιώσεις στον Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή.  
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Xρυστάλλα Δηµητριάδη | Ανώτερη 
Λέκτορας (ενταγµένη)

H Χρυστάλλα ∆ηµητριάδη είναι Ανώτερη 
Λέκτορας (ενταγµένη) στο Τµήµα 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής.  Είναι πτυχιούχος του 
τµήµατος  Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων (υπότροφος ΙΚΥ) και της έχει 
απονεµηθεί ο τίτλος του καλύτερου σε επί-
δοση φοιτητή σε όλα τα έτη σπουδών της.   
Είναι διδάκτωρ του ίδιου Πανεπιστηµίου 
στη ∆ιαφορική Γεωµετρία.   Έχει παρακο-
λουθήσει µεταπτυχιακά µαθήµατα   στο 
πανεπιστήµιο του Stanford, Ca, USA και 
εργάστηκε ως µεταδιδακτορικός ερευνητής 
στο Πανεπιστήµιο του Warwick, UK.   Έχει 
υπηρετήσει ως πανεπιστηµιακός  βοηθός 
και ως Λέκτορας του τοµέα Γεωµετρίας του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και στη συνέχεια 
ως Λέκτορας Μαθηµατικών στο Ανώτερο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο.   Τα ερευνητι-
κά της ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν την  
Κλασική ∆ιαφορική Γεωµετρία  και τις 
εφαρµογές της, ειδικότερα στη Γεωµετρική 
Οπτική.   

Nικόλας Καθητζιώτης | Ανώτερος 
Λέκτορας (ενταγµένος)

Ο Νικόλας Καθητζιώτης είναι Ανώτερος 
Λέκτορας (ενταγµένος) στο Τµήµα 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικός 
Γεωπληροφορικής.  Σπούδασε Πολιτική 
Μηχανική στο University of Massachusetts 
(USA) και συνέχισε µε υποτροφία 
(Fulbright) µεταπτυχιακές σπουδές στη 
Μηχανική Περιβάλλοντος στο University 
of New Haven (USA).  Απέκτησε διδακτορι-
κό (PhD) από το University of Architecture, 
Civil Engineering and Geodesy (UACEG) 
της Σόφιας (Βουλγαρία).  Παρακαλούθησε 
σειρά µαθηµάτων σε σχέση µε τη διαχείρι-
ση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και λυσι-
µέτρων στα πανεπιστήµια Harvard (USA) 
και Universitat Autonoma De Barcelona 
(SP) αντίστοιχα. Εργάστηκε ως σύµβουλος 
Πολιτικός Μηχανικός σε θέµατα περιβάλ-
λοντος στις Η.Π.Α. (Κ.& Α.  Associates) και 

µετά ως Λέκτορας και Ανώτερος Λέκτορας 
(Πολιτικής Μηχανικής) στο Ανώτερο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου.  Στα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβά-
νονται η διερεύνηση παραγωγικών τρόπων 
χρησιµοποίησης διυλισµένων δηµοτικών 
λυµάτων και λάσπης σε εδάφη και κυρίως σε 
αποκατάσταση µολυσµένων και υποβαθµι-
σµένων εδαφών.

Μάριος Κασινόπουλος | Ανώτερος 
Λέκτορας (ενταγµένος)

Ο Μάριος Κασινόπουλος είναι 
Ανώτερος Λέκτορας (ενταγµένος) στο 
Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και  
Τεχνολογιών Πληροφορικής.  Πήρε το πρώ-
το του πτυχίο στο κλάδο Ηλεκτρολογίας, 
Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού στο 
Πανεπιστήµιο της Grenoble (Γαλλία) και 
ακολούθως συνέχισε µεταπτυχιακές σπου-
δές στο Πανεπιστήµιο Paul Sabatier της 
Τουλούζης όπου απέκτησε τα µεταπτυχιακά 
DEA και ∆ιδακτορικό.  Φοίτησε επίσης στη 
σχολή Οικονοµικών Επιστηµών και απέ-
κτησε το πτυχίο Licence στα οικονοµικά  και 
το µεταπτυχιακό Maîtrise. Εργάστηκε για 3 
χρόνια στο Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικών 
Ερευνών Γαλλίας και ακολούθως δίδαξε στο 
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο.  Τα ερευ-
νητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται 
στα Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου, την 
Τηλεϊατρική και την Εκπαίδευση στην 
Μηχανική.

Βασίλειος Μεσαρίτης | Ανώτερος 
Λέκτορας (ενταγµένος)

Ο Βασίλειος Μεσαρίτης είναι Ανώτερος 
Λέκτορας (ενταγµένος) στο Τµήµα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης 
και Μηχανικής Υλικών.  Άρχισε τις σπου-
δές του στη Μηχανολογία στο Ανώτερο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου και 
απέκτησε πτυχίο (BSc) και ∆ιδακτορικό 
(PhD) στον Κλάδο Μηχανολογίας από το 
Πανεπιστήµιο του Dundee της Σκοτίας 
(UK).  Εργάστηκε σε γραφείο παροχής 
συµβουλών για µηχανολογικές υπηρεσίες 
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σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ως βοηθός 
τεχνικού διευθυντή σε µεταποιητική βιο-
µηχανία µε σκοπό την οργάνωση για βελ-
τίωση παραγωγής και παραγωγικότητας.  
Επί σειρά ετών εργάστηκε ως Λέκτορας 
Μηχανικής Παραγωγής στον Κλάδο 
Μηχανολογίας και Ναυτοµηχανικής του 
Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου 
Κύπρου, όπου και προάχθηκε στη θέση του 
Ανώτερου Λέκτορα Μηχανολογίας.  Στα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµ-
βάνονται η παρακολούθηση Ακουστικής 
Εκποµπής για τον έλεγχο και διάγνωση σε 
πραγµατικό χρόνο λειτουργίας εργαλειο-
µηχανών για την βελτίωση της ποιότητας 
παραγωγής και παραγωγικότητας αλλά και 
άλλες εφαρµογές της ακουστικής εκποµπής, 
όπως παρακολούθηση ανάπτυξης ρωγµών 
και κόπωσης σε κατασκευές, ανίχνευση δι-
αστρωµατικών αποκολλήσεων σε σύνθετα 
υλικά και ανίχνευση µικροδιαρροών σε δε-
ξαµενές ρευστών υπό πίεση.

Κώστας Νεοκλέους | Ανώτερος 
Λέκτορας (ενταγµένος)

Ο Κώστας Νεοκλέους είναι Ανώτερος 
Λέκτορας (ενταγµένος) στο Τµήµα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης 
και Μηχανικής Υλικών.   Σπούδασε 
Μηχανολογία στο American University of 
Beirut όπου πήρε το πτυχίο ΒE in Mechani-
cal Engineering.  Ακολούθως, απέκτησε 
µεταπτυχιακό MSc in Naval Architecture 
and Marine Engineering από το University 
of Michigan at Ann Arbor των ΗΠΑ και 
διδακτορικό από το Brunel University 
του Ηνωµένου Βασιλείου.  Εργάστηκε για 
πολλά χρόνια ως Λέκτορας και Ανώτερος 
Λέκτορας (Μηχανολογίας) στο Ανώτερο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο.  Τα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα επικεντρώνεται σε ευ-
φυή συστήµατα, υπολογιστική νοηµοσύνη, 
τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, σε θεµελιώδες 
επίπεδο καθώς και σε εφαρµογές κυρίως σε 
µοντελοποίηση, σε διαγνωστικά συστήµα-
τα και σε σχεδιασµό. 

Δέσποινα Κυπριανού Σεργίδου | 
Ανώτερη Λέκτορας (ενταγµένη)

Η ∆έσποινα Κυπριανού Σεργίδου είναι 
Ανώτερη Λέκτορας (ενταγµένη) στο Τµήµα 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής. Σπούδασε αρχιτεκτονι-
κή στο Αrchitectural Association School of 
Architecture του Λονδίνου (ΑΑ). Συνέχισε 
µεταπτυχιακές σπουδές στο Planning 
Department του ΑΑ µε σπουδές πολεοδο-
µικού σχεδιασµού και αργότερα απέκτησε 
το Master και το διδακτορικό της µε θέµα 
«Ενέργεια και Περιβάλλον». Έχει δώσει 
διαλέξεις στην Κύπρο και σε πανεπιστήµια 
του εξωτερικού για θέµατα Αρχιτεκτονικής, 
ηλιακής ενέργειας και περιβάλλοντος.  
Εργάστηκε για πολλά χρόνια στο Ανώτερο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο.  Είναι πρόε-
δρος του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ηλιακής 
Ενέργειας-Κύπρου (∆ΟΗΕ) και µέλος του 
διευθυντικού Συµβουλίου του ∆ΟΗΕ και 
∆ΟΗΕ-Ευρώπης, του οποίου διετέλεσε 
πρόεδρος τα δύο τελευταία χρόνια. Επίσης 
διετέλεσε συντονιστής και επιστηµονικός 
υπεύθυνος Κύπρου σε Ευρωπαϊκά ερευ-
νητικά προγράµµατα. Τα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα και δραστηριότητες επικε-
ντρώνονται στα θέµατα Αρχιτεκτονικής, 
ενέργειας και περιβάλλοντος.  

Ιωάννης Αγγελή | Λέκτορας 
(ενταγµένος)

Ο Ιωάννης Αγγελή είναι Λέκτορας 
(ενταγµένος) στο Τµήµα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής 
Υλικών.  Άρχισε τις σπουδές του στο 
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου 
και απέκτησε πτυχίο στη Μηχανολογία 
από το Πολυτεχνείο της Ουαλίας.  Έλαβε 
Προδιδακτορικό από το Πανεπιστήµιο του 
Glamorgan στη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 
(Μεταποιητική Βιοµηχανία) και µετά το 
∆ιδακτορικό στην αλλαγή νοοτροπίας των 
στελεχών επιχειρήσεων προς την Ολική 
Ποιότητα.  Εργάστηκε για σειρά ετών στο 
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Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου 
στο τµήµα Μηχανολογίας.   Παράλληλα, πα-
ρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα 
ποιότητας και συµµετέχει σε επιθεωρήσεις 
πιστοποίησης κατά ISO 9001.  Τα ερευνητι-
κά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην 
Ολική ∆ιοίκηση Ποιότητας, στον καθορι-
σµό και παρακολούθηση στρατηγικών και 
επιχειρηµατικών στόχων, στα Συστήµατα 
∆ιασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας, 
στο Στατιστικό Έλεγχο ∆ιεργασιών, Quality 
Function Deployment, Εργαλεία ∆ιοίκησης 
Ποιότητας, κ.ά. 

Νίκος Αγκαστινιώτης | Λέκτορας 
(ενταγµένος)

Ο Νίκος Αγκαστινιώτης είναι Λέκτορας 
(ενταγµένος) στο Τµήµα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής 
Υλικών.  Απέκτησε το πρώτο του πτυχίο 
(BS) στη Μηχανολογία από το Rutgers, The 
State University of New Jersey, ΗΠΑ.  Στο 
ίδιο Πανεπιστήµιο συνέχισε τις µεταπτυχι-
ακές του σπουδές όπου απέκτησε το Master 
(MS) καθώς και το ∆ιδακτορικό (Ph. D.) 
στην Επιστήµη και Μηχανική Υλικών.  
∆ίδαξε επί σειρά ετών στο Τµήµα Επιστήµης 
και Μηχανικής Υλικών του Rutgers καθώς 
και στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 
Κύπρου.  Οι ερευνητικές του δραστηριότη-
τες περιλαµβάνουν: synthesis and processing 
of particulate amorphous and nanostructured 
metals, ceramics, and metal-ceramic 
composites (MMC and CMC), functionally 
graded materials (FGM), nanostructured 
coatings, and low temperature sintering of 
nanophase hardmetals, oxide and non-oxide 
ceramics.  

Σώτος Βοσκαρίδης | Λέκτορας 
(ενταγµένος)

Ο Σώτος Βοσκαρίδης είναι Λέκτορας 
(ενταγµένος) στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής.  Άρχισε τις σπουδές του ως Τεχνικός 
Μηχανικής Ηλεκτρολογίας στο Ανώτερο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου και απέ-

κτησε πτυχίο BSc (Hons) στην Ηλεκτρολο-
γία και στα Ηλεκτρονικά από το University of 
Westminster, London, και ∆ιδακτορικό στην 
Τηλεϊατρική στο Brunel University, London. 
Εργάστηκε ως Λέκτορας Ηλεκτρονικών 
και Τηλεπικοινωνιών στην ιδιωτική τριτο-
βάθµια εκπαίδευση και επί σειρά ετών στο 
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου. 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµ-
βάνουν κυρίως την τηλεϊατρική, την τη-
λεροµποτική, τα ενσύρµατα και ασύρµατα 
δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τις δορυφορικές 
τηλεπικοινωνίες και τους διανεµηµένους 
αισθητήρες.  

Πολύβιος Ελευθερίου | Λέκτορας 
(ενταγµένος)

Ο Πολύβιος Ελευθερίου είναι Λέκτορας 
(ενταγµένος) στο Τµήµα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής 
Υλικών.  Απέκτησε δίπλωµα Μηχανολογίας 
από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 
Κύπρου, πτυχίο Μηχανολογίας από το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο του Tennessee 
(ΗΠΑ) καθώς επίσης και µεταπτυχιακό δί-
πλωµα επιπέδου Μaster και ∆ιδακτορικό 
από το ίδιο πανεπιστήµιο.  Εργάστηκε ως 
Επίκουρος Καθηγητής στο κέντρο αρι-
στείας κατασκευών του Πανεπιστηµίου και 
στη συνέχεια ως Λέκτορας στο Ανώτερο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου.  Επέβλεψε 
πτυχιακές, µεταπτυχιακές και διδακτορικές 
διατριβές σε διάφορα πανεπιστήµια του 
εξωτερικού και δίδαξε µαθήµατα θερµοδυ-
ναµικής, ρευστών και ακουστικής.  Τα ερευ-
νητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν 
θερµικά συστήµατα, ρευστά, περιβάλλον 
και ακουστική. 

Χρίστος Μαρούχος  | Λέκτορας 
(ενταγµένος)

Ο Χρίστος Μαρούχος είναι Λέκτορας 
(ενταγµένος) στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογιών 
Πληροφορικής.  Άρχισε τις σπουδές του στο 
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου 
και απέκτησε πτυχίο στα Ηλεκτρονικά 
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στο Middlesex Polytechnic.  Συνέχισε µετα-
πτυχιακές σπουδές στο Brunel University 
(UK) όπου απέκτησε MSc και PhD στα 
Ηλεκτρονικά Ισχύος. Εργάστηκε στο 
Κέντρο Ερευνών της BICC London (UK) 
για την εισαγωγή µικρο-επεξεργαστών  
στα συστήµατα Ηλεκτρονικών Ισχύος και 
την µαθηµατική τους διαµόρφωση.  ∆ίδαξε 
επί σειρά ετών στο Ανώτερο Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο Κύπρου και παράλληλα ήταν 
Συντονιστής των νυχτερινών µαθηµά-
των προετοιµασίας για τις εξετάσεις του 
Engineering Council (UK). Τα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και στα κυ-
κλώµατα ηλεκτρονικών ισχύος.  

Παύλος Χριστοδουλίδης | Λέκτορας 
(ενταγµένος)

Ο Παύλος Χριστοδουλίδης είναι Λέκτορας 
(ενταγµένος) στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών   και Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής. Σπούδασε Μαθηµατικά στο 
Πανεπιστήµιο του Bath, Η.Β.  Συνέχισε τις 
σπουδές του στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο 
του Worcester, ΗΠΑ και στο Πανεπιστήµιο 
της Νίκαιας–Σοφίας Αντίπολης, Γαλλία, 
όπου απέκτησε αντιστοίχως Μάστερ και 
∆ιδακτορικό τίτλο στα Εφαρµοσµένα 
Μαθηµατικά.  Εργάστηκε ακολούθως ως 
Ερευνητής στο Πανεπιστήµιο Monash, 
Αυστραλία, καθώς και ως Λέκτορας/
Επίκουρος Καθηγητής στο Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Frederick και στο Ανώτερο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου, απ’ όπου 
εντάχθηκε στο ΤΕΠΑΚ. Τα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως θέµατα 
∆υναµικής των Ρευστών, όπως η µελέτη µη-
γραµµικών κυµάτων διασποράς, η µελέτη 
των συγκρούσεων ρευστών πάνω σε κατα-
σκευές, καθώς και εφαρµογές δυναµικών 
συστηµάτων.

Γεώργιος Φλωρίδης | Ανώτερος 
Εκπαιδευτής (ενταγµένος)

Ο Γεώργιος Φλωρίδης είναι Ανώτερος 
Εκπαιδευτής (ενταγµένος) στο Τµήµα 

Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης 
και Μηχανικής Υλικών.  Έλαβε το βασι-
κό του πτυχίο στη Μηχανολογία από το 
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο και ακο-
λούθως απέκτησε µεταπτυχιακό (MPhil) και 
διδακτορικό (PhD) στη Μηχανολογία από 
το πανεπιστήµιο του Brunel στο Λονδίνο.  
Εργάστηκε επί σειρά ετών στο Ανώτερο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε διά-
φορες θέσεις στο Τµήµα Μηχανολογίας και 
στο Τµήµα Εργαστηρίων. Η ερευνητική του 
δραστηριότητα επικεντρώνεται στον τοµέα 
της Ενέργειας και περιλαµβάνει µελέτη και 
ανάλυση των ενεργειακών αναγκών κτηρί-
ων και µέτρα για µετριασµό των ενεργεια-
κών αναγκών, σχεδιασµό και κατασκευή 
ψυκτικών συστηµάτων απορρόφησης µε 
νερό και LiBr, ηλιακά συστήµατα και εφαρ-
µογές τους και συστήµατα αβαθούς γεωθερ-
µικής ενέργειας και αντλιών θερµότητας.

Σωτήρης Καλογήρου | Εκπαιδευτής  
(ενταγµένος)

Ο Σωτήρης Καλογήρου είναι Εκπαιδευτής 
(ενταγµένος) στο Τµήµα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής 
Υλικών.  Έλαβε το βασικό του πτυχίο στη 
Μηχανολογία από το Ανώτερο Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο Κύπρου και συνέχισε µεταπτυ-
χιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ (MPhil) 
στη Μηχανολογία στο Πολυτεχνείο της 
Ουαλίας, και απέκτησε ∆ιδακτορικό (Ph.
D) στη Μηχανολογία από το Πανεπιστήµιο 
του Glamorgan, Ουαλία (UK).  Εργάστηκε 
ως σύµβουλος µηχανολόγος µηχανι-
κός στην εταιρία Intersol Engineering και 
επί σειρά ετών σε διάφορες θέσεις στο 
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου 
στο Τµήµα Μηχανολογίας και στο Τµήµα 
Εργαστηρίων.  Τα ερευνητικά του ενδιαφέ-
ροντα περιλαµβάνουν ηλιακούς θερµικούς 
συλλέκτες (επίπεδους, ολοκληρωµένους 
και συγκεντρωτικούς), θερµοσυφωνικά 
και βεβιασµένα συστήµατα παραγωγής ζε-
στού νερού, υπολογιστική προσοµοίωση 
και βελτιστοποίηση ηλιακών συστηµάτων, 
αφαλάτωση θαλασσίου νερού µε τη χρήση 
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ηλιακής ενέργειας, χρήση συστηµάτων τε-
χνικής νοηµοσύνης για την πρόβλεψη της 
απόδοσης ενεργειακών και  ηλιακών θερµι-
κών συστηµάτων, εξοικονόµηση ενέργειας, 
ψύκτες απορρόφησης και θερµική συµπερι-
φορά κτηρίων.

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου | 
Εκπαιδευτής Εργαστηρίου (ενταγµένος)

Ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου είναι 
Εκπαιδευτής Εργαστηρίου (ενταγµένος) 
στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών 
και Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών.  
Κατέχει δίπλωµα από το Ανώτερο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου και δίπλω-
µα του Συµβουλίου Μηχανικής Ηνωµένου 
Βασιλείου (E.C.E Part 2) στον κλάδο 
Μηχανολογίας.  Απέκτησε ∆ιδακτορικό 
(PhD) από το Πανεπιστήµιο Brunel (UK).  
Εργάστηκε στο Τµήµα Μηχανολογίας 
του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου 
Κύπρου και ασχολήθηκε µε την εργαστη-
ριακή εκπαίδευση φοιτητών στους το-
µείς της Τεχνολογίας Υλικών, Μηχανική 
Παραγωγής, Στατική και ∆υναµική 
Μηχανική και Μετρολογία.  Παράλληλα 
έχει ασχοληθεί και µε την εκπαίδευση 
φοιτητών στην Ηλεκτρονική Σχεδίαση 
(AUTOCAD).  Τα ερευνητικά του ενδιαφέ-
ροντα εστιάζονται στους τοµείς ανάλυσης 
και επεξεργασίας δυναµικών σηµάτων µε 
έµφαση στην εξαγωγή κατάλληλων χαρα-
κτηριστικών, στην ανάπτυξη νέων µεθόδων 
διάγνωσης λαθών σε µηχανικά συστήµατα, 
στην επεξεργασία και δοκιµή υλικών.
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*  Ενταγµένο Ακαδηµαϊκό Προσωπικό είναι το προσωπικό που υπηρετούσε σε δηµόσιες σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Κύπρου (ΑΤΙ, ΑΞΙΚ, Νοσηλευτική 
Σχολή), των οποίων τα γνωστικά αντικείµενα εντάχθηκαν στο ΤΕΠΑΚ, και έχει ενταχθεί στο Πανεπιστήµιο µε ειδική διαδικασία που προνοεί η νοµοθεσία

Ακαδηµαϊκό Προσωπικό (ενταγµένο) *

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών 
Πληροφορικής

Αβραάµ Γεωργίου | Λέκτορας (ενταγµένος)

Κωνσταντίνος Ιωάννου | Εκπαιδευτής 
Εργαστηρίων (ενταγµένος)

Μιχαήλ Μιχαηλίδης| Ανώτερος Εκπαιδευτής 
Εργαστηρίου (ενταγµένος)

Χριστιάνα Παναγιώτου | Λέκτορας (ενταγµένη)

Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης και 
Μηχανικής Υλικών

Ιωάννης Αντωνίου | Εκπαιδευτής (ενταγµένος)

Ευάγγελος Ευαγγέλου | Εκπαιδευτής (ενταγµένος) 

Γιώργος Κατωδρύτης | Ανώτερος Λέκτορας (ενταγµένος)

Παρασκευούλα Κρόνη | Λέκτορας (ενταγµένη) 

Ανδρέας Λοϊζίδης  | Λέκτορας (ενταγµένος)

Θεόδωρος Συµεού| Ανώτερος Λέκτορας (ενταγµένος)

Χαράλαµπος Τσιουτής | Εκπαιδευτής (ενταγµένος)

Κωνσταντίνος Χριστοφή | Εκπαιδευτής (ενταγµένος) 

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής 

Χρυστάλλα Αντωνίου-Βασιάδη | Ανώτερη 
Εκπαιδευτής (ενταγµένη)

Στέλιος Κύζας  | Εκπαιδευτής (ενταγµένος)  

Μιχαλάκης Πουλλαΐδης  | Ανώτερος 
Λέκτορας (ενταγµένος) 
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Εισαγωγή

Το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΗΜΤΠ) συγ-
χωνεύει τους τοµείς της Ηλεκτρολογίας, της 
Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και της Πληροφορικής σε ένα ενιαίο διεπι-
στηµονικό Τµήµα. Το πρόγραµµα σπουδών 
είναι κοινό κατά τη διάρκεια του πρώτου 
έτους φοίτησης.  Μετά την κάλυψη του 
πρώτου έτους στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής  
οι σπουδαστές συνεχίζουν τις σπουδές τους 
επιλέγοντας µια από τις δύο προσφερό-
µενες κατευθύνσεις, είτε στο πρόγραµ-
µα Ηλεκτρολογίας είτε στο πρόγραµµα 
Τεχνολογιών Πληροφορικής. Το πρόγραµ-
µα Τεχνολογιών Πληροφορικής είναι ένας 
συνδυασµός Μηχανικής Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Οι στόχοι του προγράµµατος ΗΜΤΠ είναι 
να εξυψώσουν την τεχνική ικανότητα και 
την επαγγελµατική ανάπτυξη στην Κύπρο 
καθώς και στην ευρύτερη παγκόσµια κοινό-
τητα. Κοιτάζοντας µπροστά στο µέλλον, η 
τάση της παγκοσµιοποίησης και η θέση της 
Κύπρου ως µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υπαγορεύουν την ανάγκη εκπαίδευσης των 
σπουδαστών µας σε τέτοιο επίπεδο ώστε να 
καταστούν ανταγωνιστικοί και προσοντού-
χοι είτε επιλέξουν να κατασταλάξουν στον 
επαγγελµατικό τοµέα, είτε αποφασίσουν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερι-
κό, ή διαµέσου προγραµµάτων ανταλλαγής 
σπουδαστών µε άλλες χώρες.

Πρόγραµµα Ηλεκτρολογίας  
Στόχοι 

Το πρόγραµµα Ηλεκτρολογίας καταρτίζει 
τους σπουδαστές στα Μαθηµατικά, την 
Επιστήµη και την Εφαρµοσµένη Μηχανική, 
και στην εφαρµογή των αποκτηθεισών 
γνώσεων για τη λύση προβληµάτων που 
αφορούν τη σύγχρονη ηλεκτρολογία. Οι 
πτυχιούχοι του προγράµµατος θα είναι σε 
θέση να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να 
αξιολογούν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συ-
στήµατα τα οποία να πληρούν συγκεκριµέ-
νες προδιαγραφές απόδοσης εντός πλαισίου 
πρακτικών και οικονοµικών περιορισµών. 

Οι πτυχιούχοι πρώτον, θα αποκτήσουν τις 
επαγγελµατικές δεξιότητες που χρειάζονται 
σε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο τεχνολογικό 
περιβάλλον, δεύτερον θα µπορούν να ανα-
λάβουν ηγετικές θέσεις στη βιοµηχανία, και 
τρίτον να επιτύχουν σε επιχειρηµατικά, κυ-
βερνητικά και  ακαδηµαϊκά περιβάλλοντα. 

Οι πτυχιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα 
επαγγελµατικού επαναπροσανατολισµού σε 
ευρείς τοµείς όπως η βιολογία συστηµάτων, 
η βιοϊατρική, η πληροφορική, τα πολυµέσα, 
η νανοτεχνολογία, η διοίκηση επιχειρήσεων 
και τα νοµικά. Αυτό θα επιτυγχάνεται µέσω 
µεταπτυχιακών σπουδών και της επιλογής 
ενός κατάλληλου κλάδου σπουδών.

Οι πτυχιούχοι θα αποκτήσουν τη δεξιότητα 
και την ικανότητα επικοινωνίας, έτσι που να 
λειτουργούν αποτελεσµατικά ως άτοµα και 
ως µέλη οµάδων πολλαπλών ειδικοτήτων 
για να επιλύουν προβλήµατα στον τοµέα 

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
και Τεχνολογιών Πληροφορικής
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της ηλεκτρολογίας. Επιπλέον θα κατανο-
ούν τη  σηµαντικότητα υψηλών ηθικών και 
επαγγελµατικών προτύπων και τη σηµασία 
αυτών στο εργασιακό περιβάλλον. 

Πρόγραµµα Τεχνολογιών Πληροφορικής  
Στόχοι 

Το πρόγραµµα Τεχνολογιών Πληροφορικής 
συγχωνεύει τους τοµείς Μηχανικής 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της 
Πληροφορικής σε ένα ενιαίο πρόγραµµα 
σπουδών.

Καταρτίζει τους σπουδαστές στην επιστήµη 
και τεχνογνωσία σχεδιασµού, εφαρµογής 
και συντήρησης του υπολογιστικού υλικού 
(hardware) και λογισµικού (software) των 
µοντέρνων συστηµάτων υπολογιστών και 
των εφαρµογών τους. Οι σπουδαστές τε-
χνολογιών πληροφορικής αποκτούν θεµε-
λιώδεις γνώσεις στις αρχές και τη θεωρία 
της πληροφορικής, αρχιτεκτονικών υπολο-
γιστικών συστηµάτων,  µαθηµατικών και 
µηχανικής. Οι πτυχιούχοι του προγράµ-
µατος θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να 
αναλύουν και να αξιολογούν υπολογιστικά 
και λογισµικά συστήµατα, έτσι που η αλ-
ληλοεπίδραση αυτών των δύο συστηµάτων 
να ικανοποιεί συγκεκριµένες προδιαγραφές 
απόδοσης.  Τελικός στόχος θα είναι η επίλυ-
ση ενός ευρύτατου φάσµατος προβληµάτων 
που µπορούν να επιλυθούν µε υπολογιστές, 
εντός πλαισίου πρακτικών και οικονοµικών 
περιορισµών. 

Όπως συµβαίνει και στον τοµέα της 
Ηλεκτρολογίας, οι πτυχιούχοι θα αποκτή-
σουν πρώτον τις επαγγελµατικές δεξιότητες 
που χρειάζονται σε ένα ταχέως µεταβαλλό-
µενο τεχνολογικό περιβάλλον, δεύτερον θα 
µπορούν να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στη 
βιοµηχανία, και τρίτον να επιτύχουν σε επι-
χειρηµατικά, κυβερνητικά και  ακαδηµαϊκά 
περιβάλλοντα, µέσα στο γενικό πλαίσιο της 
τεχνολογίας πληροφορικής, υπολογιστικών 
συστηµάτων και ανάπτυξης λογισµικού. 

Οι πτυχιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα 
επαγγελµατικού επαναπροσανατολισµού σε 

ευρείς τοµείς όπως η βιολογία συστηµάτων, 
η βιοϊατρική, η πληροφορική, τα πολυµέσα, 
η νανοτεχνολογία, η διοίκηση επιχειρήσεων 
και νοµικά.  Αυτό θα επιτυγχάνεται µέσω 
µεταπτυχιακών σπουδών.

Οι πτυχιούχοι θα αποκτήσουν τη δεξιότητα 
και την ικανότητα επικοινωνίας, έτσι που να 
λειτουργούν αποτελεσµατικά ως άτοµα και 
ως µέλη οµάδων πολλαπλών ειδικοτήτων 
για να επιλύουν προβλήµατα στον τοµέα 
της τεχνολογίας πληροφορικής.  Επιπλέον 
θα κατανοούν τη σηµαντικότητα υψηλών 
ηθικών και επαγγελµατικών προτύπων και 
τη σηµασία αυτών στο εργασιακό περιβάλ-
λον. 

Πρόγραµµα Σπουδών 

Το πρόγραµµα σπουδών στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήµιο Κύπρου είναι βασισµέ-
νο στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης ∆ιδακτικών Μονάδων 
(ECTS). Για τη συµπλήρωση των προπτυχι-
ακών σπουδών στον τοµέα της ηλεκτρολο-
γίας απαιτούνται τουλάχιστο 240 µονάδες 
ECTS µε έναν βαθµό τουλάχιστο 5 από 10 
για κάθε µάθηµα.  Οι 240 µονάδες ECTS 
περιλαµβάνουν µάθηση ξένων γλωσσών 
και βασικά µαθήµατα επιστήµης, θεµελιώ-
δη µαθήµατα και µαθήµατα επιλογής στους 
τοµείς της ηλεκτρολογίας και µηχανικής 
ηλεκτρονικών υπολογιστών/πληροφορικής 
και τη συµπλήρωση εκπαιδευτικού θέµατος 
σε σχεδιασµό (design project). Κάθε ακαδη-
µαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάµηνα.  Ο 
αριθµός διδακτικών µονάδων ECTS που δι-
ατίθεται σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος είναι 60.

Ένας σπουδαστής/σπουδάστρια πρέπει να 
επιτύχει γενική βαθµολογία (GPA) 5 ή πε-
ρισσότερο από τα 10 για σκοπούς αποφοίτη-
σης. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα µάθηµα 
µπορεί να το επαναλάβει µέχρι 2 φορές εάν 
ο βαθµός του/της είναι µικρότερος  από 5.  
Όλοι οι βαθµοί των διαφόρων µαθηµάτων 
καταγράφονται και υπολογίζονται για την 
εξαγωγή του µέσου όρου γενικής βαθµολο-
γίας. Εάν ένας σπουδαστής δεν συγκεντρώ-
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σει γενική βαθµολογία τουλάχιστο 5 από τα 
10 µέχρι το τέλος του ογδόου εξαµήνου θα 
µπορεί να συνεχίσει για τέσσερα επιπλέον 
εξάµηνα. Εάν µετά από 12 συνολικά εξάµη-
να ο σπουδαστής αποτύχει και πάλι, τότε 
τερµατίζεται η φοίτησή του.

Το πρόγραµµα σπουδών οδηγεί στην 
απόκτηση πτυχίου στον τοµέα της 
Ηλεκτρολογίας ή στον τοµέα Τεχνολογιών 
Πληροφορικής. Τα µαθήµατα διδασκαλίας 
χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α.  Υποχρεωτικά Μαθήµατα: Αυτά είναι  
θεµελιώδη µαθήµατα στον κάθε τοµέα 
και αποτελούν τις προϋποθέσεις για την 
παρακολούθηση σειρών µαθηµάτων 
υψηλότερου επιπέδου. Αυτά τα θεµελι-
ώδη µαθήµατα πρέπει να είναι υποχρε-
ωτικά για όλους τους σπουδαστές στο 
Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογιών Πληροφορικής. 

Β.  Μαθήµατα Επιλογής στον ευρύ Τοµέα 
της Μηχανικής: Αυτά είναι µαθήµατα 
που επιτρέπουν την εστίαση σε µια συ-
γκεκριµένη περιοχή του  κάθε τοµέα 
επιλογής. 

Γ.  Μαθήµατα Επιλογής στον ευρύ Τοµέα 
της Μηχανικής: Αυτά είναι µαθήµατα 
που βοηθούν τους σπουδαστές να δι-
ευρύνουν τις γνώσεις τους στον τοµέα 
επιλογής. 

∆.  Ελεύθερα Μαθήµατα Επιλογής:  
Μαθήµατα στους τοµείς κοινωνικών 
και ανθρωπιστικών σπουδών , διοίκη-
σης επιχειρήσεων, οικονοµικών κ.λ.π.   
Ο σκοπός αυτών των µαθηµάτων είναι 
η διεύρυνση των γνώσεων των σπουδα-
στών πέρα από τα όρια της Μηχανικής, 
και εστιάζονται σε περιοχές που είναι 
σχετικές µε τον επαγγελµατικό τοµέα 
των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και 
Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Εκτός από τις πιο πάνω επιλογές κάθε σπου-
δαστής πρέπει να συµπληρώσει µία εργασία 
στον τοµέα σχεδιασµού (capstone design 
project) κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

εξαµήνου φοίτησης.  Το project θα επιτρέ-
ψει στους σπουδαστές να εφαρµόσουν τις 
γνώσεις και δεξιότητές τους δουλεύοντας 
σε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα πρακτικής 
φύσεως που θα περιλαµβάνει σχεδιασµό, 
ανάλυση και έλεγχο για ορθή λειτουργία. 

Ο κάθε σπουδαστής θα έχει το δικό του 
ακαδηµαϊκό σύµβουλο ο οποίος θα τον κα-
θοδηγεί στην κατάρτιση του κατάλληλου 
σχεδίου σπουδών µε την επιλογή µαθηµά-
των και το σχεδιασµό κατεύθυνσης σπου-
δών.
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ (κοινό και για τις δύο κατευθύνσεις)

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο Εξάµηνο 2ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΜΑΣ 101 Μαθηµατικά I 5 ΜΑΣ 102 Ανώτερα Μαθηµατικά  Ι 5

ΦΥΣ 101 Φυσική I 6 ΦΥΣ 102 Φυσική II 6

ΗΜΠ 111 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Η/Υ 6 ΗΜΠ 113 Αρχές Προγραµµατισµού 6

ΗΜΠ 112 Εισαγωγή στο EE/IT 6 ΜΑΣ 104 Γραµµική Άλγεβρα 5

ΑΓΓ 122 Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς 4 ΑΓΓ 161 Αγγλικά για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς 4

ΗΜΠ 115 Ηλεκτρικά Κυκλώµατα 6

Σύνολο 27 Σύνολο 32

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

3ο Εξάµηνο 4ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΜΑΣ 202 Ανώτερα Μαθηµατικά  ΙΙ 5 ΗΜΠ 216 Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Ι 6

ΦΥΣ 202 Φυσική III 5 ΗΜΠ 211 Σήµατα και Συστήµατα 6

ΗΜΠ 212 Ανάλυση Κυκλωµάτων 6 ΗΜΠ 217 Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική 6

ΗΜΠ 213 Ψηφιακά Συστήµατα 6 ΗΜΠ 222  Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων II 4

ΗΜΠ 204 Εισαγωγή στη Βιολογία 5 ΗΜΠ 214 Οργάνωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 6

ΗΜΠ 215 Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων Ι 4

Σύνολο 31 Σύνολο 28

ΠΤΥΧΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

 ECTS  ECTS

ΗΜΠ 321 Συστήµατα Ελέγχου 6 ΗΜΠ 326 Ηλεκτροµαγνητισµός 6

ΗΜΠ 322 Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα ΙI 6 ΗΜΠ 327 Συστήµατα Τηλεπικοινωνίας 6

ΗΜΠ 323 Εργαστήριο Σχεδιασµού Ψηφιακών 
Κυκλωµάτων

4 ΗΜΠ 328 Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµάτων 6

ΗΜΠ 324 Τυχαία Σήµατα και Μεταβολές 6 ΗΜΠ 329 Εργαστήριο  Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων III 4

ΗΜΠ 325 Ανασχηµατιζόµενη  Λογική 6 ΗΜΠ 313 Οικονοµική Ανάλυση στον Τοµέα Μηχανικής 4

ΗΜΠ 312 Εισαγωγή στην Εµβιοµηχανική 4 Επιλογή στον τοµέα Μηχανικής 6

Σύνολο 32 Σύνολο 32

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

 ECTS ECTS

ΗΜΠ 411 Εργασία στον τοµέα Μηχανικής και 
Επαγγελµατική Πρακτική

6 ΗΜΠ 414 Εργασία στον Τοµέα Σχεδιασµού ΙΙ (capstone 
design project)

6

ΗΜΠ 422 Συστήµατα Ισχύος 6 Τµηµατική Επιλογή 6

ΗΜΠ 413 Εργασία στον τοµέα σχεδιασµού Ι (capstone 
design project)

6 Τµηµατική Επιλογή 6

Επιλογή στον τοµέα Μηχανικής 6 Επιλογή στον τοµέα Μηχανικής 6

Ελεύθερη Επιλογή 6 Ελεύθερη Επιλογή 6

Σύνολο 30 Σύνολο 30
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Μαθήµατα Επιλογής:

• Ροµποτική 

• Συστήµατα Ελέγχου II 

• Ηµιαγωγοί 

• VLSI & Προχωρηµένος Σχεδιασµός Ψηφιακών Συστηµάτων 

• Μικροηλεκτρονικά 

• Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµάτων 

• Ηλεκτροµαγνητισµός II 

• Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός 

• Θεωρία Αυτόµατων Συστηµάτων 

• Γραφικά Η/Υ 

• Σχεδιασµός Ψηφιακών Συστηµάτων 

Σπουδαστές της κατεύθυνσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών µπορούν να επιλέξουν µαθήµα-
τα επιλογής από την κατεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και αντιστρόφως έπειτα από 
έγκριση του Τµήµατος. 

 Μαθήµατα Επιλογής στον Τοµέα Μηχανικής

Μαθήµατα από άλλα τµήµατα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας επιλέγονται έπειτα 
από έγκριση του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής.  

Ελεύθερα Μαθήµατα Επιλογής

Μαθήµατα στους τοµείς κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, διοίκησης επιχειρήσεων, 
οικονοµικών κ.λ.π. θα επιλέγονται έπειτα από έγκριση του Τµήµατος.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ (κοινό και για τις δύο κατευθύνσεις)

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο Εξάµηνο 2ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΜΑΣ 101 Μαθηµατικά I 5 ΜΑΣ 102  Ανώτερα Μαθηµατικά  Ι 5

ΦΥΣ 101 Φυσική I 6 ΦΥΣ 102 Φυσική II 6

ΗΜΠ 111 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Η/Υ 6 ΗΜΠ 113 Αρχές Προγραµµατισµού 6

ΗΜΠ 112  Εισαγωγή στο EE/IT 6 ΜΑΣ 104  Γραµµική Άλγεβρα 5

ΑΓΓ 122   Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς 4 ΑΓΓ 161  Αγγλικά για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς 4

ΗΜΠ 115 Ηλεκτρικά Κυκλώµατα 6

Σύνολο 27 Σύνολο 32

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

3ο Εξάµηνο 4ο Εξάµηνο

 ECTS  ECTS

ΜΑΣ 202  Ανώτερα Μαθηµατικά  ΙΙ 5 ΗΜΠ 234 Διακριτά Μαθηµατικά 6

ΗΜΠ 213 Ψηφιακά Συστήµατα 6 ΗΜΠ 216 Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα I 6

ΗΜΠ 212 Ανάλυση Κυκλωµάτων 6 ΗΜΠ 217 Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική 6

ΗΜΠ 215  Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων Ι 4 ΗΜΠ 237 Εργαστήριο Σχεδιασµού Ψηφιακών 
Κυκλωµάτων 

4

ΗΜΠ 204 Εισαγωγή στη Βιολογία 5 ΗΜΠ 238 Προγραµµατισµός Συστηµάτων 6

ΗΜΠ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 6 ΗΜΠ 214 Οργάνωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 6

Σύνολο 32 Σύνολο 34
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ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

ECTS  ECTS

ΗΜΠ 333 Λειτουργικά Συστήµατα 6 ΗΜΠ 311 Σήµατα και Συστήµατα 6

ΗΜΠ 336 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 6 ΗΜΠ 337 Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 6

ΗΜΠ 334 Προχωρηµένος Αντικειµενοστραφής 
Προγραµµατισµός

6 ΗΜΠ 313 Οικονοµική Ανάλυση στον Τοµέα Μηχανικής 4

ΗΜΠ 332 Προχωρηµένοι Αλγόριθµοι και 
Πολυπλοκότητα

6 Τµηµατική Επιλογή 6

ΗΜΠ 312 Εισαγωγή στην Εµβιοµηχανική 4 Τµηµατική Επιλογή 6

Σύνολο 28 Σύνολο 28

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

 ECTS  ECTS

ΗΜΠ 413  Εργασία στον τοµέα σχεδιασµού Ι (capstone 
design project)

6 ΗΜΠ 414 Εργασία στον τοµέα σχεδιασµού ΙΙ (capstone 
design project)

6

ΗΜΠ 411 Μηχανική και Επαγγελµατική Πρακτική 6 Τµηµατική Επιλογή 6

Επιλογή στον τοµέα Μηχανικής 6 Τµηµατική Επιλογή 6

Επιλογή στον τοµέα Μηχανικής 6 Επιλογή στον τοµέα Μηχανικής 6

Ελεύθερη Επιλογή 5 Ελεύθερη Επιλογή 5

Σύνολο 29 Σύνολο 29
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Μαθήµατα Επιλογής 

• Συστήµατα Ισχύος 

• Αναλογικά Ηλεκτρονικά 

• Ροµποτική 

• Συστήµατα Ελέγχου II 

• Ηµιαγωγοί 

• VLSI & Προχωρηµένος Σχεδιασµός Ψηφιακών Συστηµάτων 

• Μικροηλεκτρονικά 

• Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµάτων 

• Ηλεκτροµαγνητισµός II 

• Θεωρία Αυτόµατων Συστηµάτων 

• Γραφικά Η/Υ 

• Βάσεις ∆εδοµένων

• Τεχνητή Νοηµοσύνη

• Παράλληλα Συστήµατα Η/Υ

• Μεταγλωττιστές

• Σχεδιασµός Ψηφιακών Συστηµάτων

• Προχωρηµένη Αρχιτεκτονική Η/Υ

• Ενδοσυνδεόµενα ∆ίκτυα

 Φοιτητές της κατεύθυνσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών µπορούν να επιλέξουν µαθήµατα επι-
λογής από την κατεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και αντιστρόφως ύστερα από έγκρι-
ση του Τµήµατος. 

Μαθήµατα Επιλογής στον Τοµέα Μηχανικής

Μαθήµατα από άλλα τµήµατα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας θα τύχουν έγκρισης 
από το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής.  

Ελεύθερα Μαθήµατα Επιλογής 

Μαθήµατα στους τοµείς κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών , διοίκησης επιχειρήσε-
ων, οικονοµικών κ.λ.π. θα τύχουν έγκρισης από το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογιών Πληροφορικής.
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Περιγραφή Μαθηµάτων 

MAΣ 101  Μαθηµατικά I

Aπειροστικός λογισµός µε έµφαση σε εφαρ-
µογές. Μεταβλητές, συναρτήσεις, όρια και 
συνέχεια συναρτήσεων. Παράγωγος και δι-
αφορικό συναρτήσεως. Αόριστο, ορισµένο 
ολοκλήρωµα και εφαρµογές. Ανάπτυξη σε 
σειρές. Μιγαδικοί αριθµοί και συναρτήσεις. 
Απλές διαφορικές εξισώσεις. 

ΦΥΣ 101  Φυσική I

Θεµελιώδεις έννοιες της Μηχανικής, 
της Κυµατικής κίνησης και της 
Θερµοδυναµικής. Κινηµατική, Νόµοι του 
Νεύτωνα, Έργο, ενέργεια, διατήρηση της 
ενέργειας, ορµή και κρούσεις. Περιστροφή 
στερεού σώµατος, Περιστρεφόµενα συστή-
µατα αναφοράς. Κίνηση στερεού σώµατος. 
Ταλαντώσεις. Παγκόσµια έλξη. Μηχανική 
ρευστών. Κυµατική κίνηση. Θερµοκρασία. 
Ιδανικά αέρια, Α’ Νόµος Θερµοδυναµικής, 
Κινητική θεωρία αερίων, Θερµικές µηχανές, 
Εντροπία, Β’ Νόµος Θερµοδυναµικής. 

Το µάθηµα συνοδεύεται από  εργαστήρια. 

ΕΠΛ 111  Εισαγωγή στην Τεχνολογία Η/Υ

Εισαγωγή στην οργάνωση υλικού ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών µε έµφαση στους µικρο-
επεξεργαστές και δοµή µνήµης. Παρουσίαση 
της διαδικασίας ανάπτυξης συναρτησιακού 
και διαδικαστικού λογισµικού και εισαγωγή 
των βασικών αρχών προγραµµατισµού και 
σχεδίασης προγραµµάτων µέσω της γλώσ-
σας C. Γενική παρουσίαση της γλώσσας C, 
µε έµφαση στους τύπους δεδοµένων, δοµές 

ελέγχου, δοµές δεδοµένων, συναρτήσεις 
και αρθρωτός προγραµµατισµός. Εισαγωγή 
στη γλώσσα µηχανής assembly και στην αλ-
ληλοεπίδραση λογισµού-υλικού µέσω της 
αφαιρετικότητας.

ΗΜΠ 112  Εισαγωγή στο EE/IT

Ιστορική επισκόπηση της εξέλιξης των το-
µέων της ηλεκτρολογίας και µηχανικής 
υπολογιστών. Περιγραφή των διάφορων 
τοµέων εξειδίκευσης. Εισαγωγή στην ψηφι-
ακή λογική και την ανάλυση κυκλωµάτων. 
Επιλεγµένες επιδείξεις. 

ΑΓΓ 122  Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς 
Σκοπούς

Το ΑΓΓ 122 είναι ένα τρίωρο µάθηµα την 
εβδοµάδα, τεσσάρων πιστωτικών µονάδων.  
Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για την από-
κτηση πτυχίου και επικεντρώνεται στην 
εκµάθηση των Αγγλικών για ακαδηµαϊκούς 
σκοπούς (ΑΑΣ). Στοχεύει να στηρίξει τις 
σπουδές των φοιτητών µε την ανάπτυξη 
της Αγγλικής γλώσσας σε ένα ακαδηµαϊκό 
επίπεδο. Αυτή η σειρά µαθηµάτων σκοπεύ-
ει να εξοικειώσει τους φοιτητές µε κείµενα 
σχετικά µε θέµατα γενικού και ακαδηµαϊκού 
περιεχοµένου και ενδιαφέροντος. Το υλικό 
θα χρησιµοποιηθεί για να εξοικειώσει τους 
φοιτητές µε είδη γραφής, όπως η αφήγηση 
και η περιγραφή. Θα αναπτύξει επίσης τις 
δεξιότητες ακουστικής κατανόησης των 
φοιτητών. Επιπλέον, οι φοιτητές θα έχουν 
την δυνατότητα να αναπτύξουν τον προ-
φορικό τους λόγο, συµµετέχοντας ενεργά 
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σε διαλόγους, συνοµιλίες, και προφορικές 
παρουσιάσεις.

ΜΑΣ 102  Ανώτερα Μαθηµατικά Ι 

Θεωρία συναρτήσεων πολλών µεταβλητών. 
Μερικές παράγωγοι. Ακρότατα συναρ-
τήσεων πολλών µεταβλητών. Πολλαπλά 
ολοκληρώµατα. Θέµατα διανυσµατικού λο-
γισµού. 

Προαπαιτούµενο: Μαθηµατικά I 

ΦΥΣ 102  Φυσική II 
Ηλεκτρικά πεδία, νόµος Coulomb, νόµος 
Gauss, Ηλεκτρικό δυναµικό,  Πυκνωτές, 
διηλεκτρικά, ρεύµα, αντίσταση, Κυκλώ-
µατα συνεχούς ρεύµατος, µαγνητικά 
πεδία, Πηγές µαγνητικού πεδίου, νόµος 
Biot-Savart και νόµος Ampere,  Νόµος 
επαγωγής Faraday και Πηνία. Κυκλώµατα 
εναλλασσοµένου ρεύµατος . Εξισώσεις 
Maxwell και ηλεκτροµαγνητικά κύµατα 
. Η φύση του φωτός, νόµοι γεωµετρικής 
Οπτικής.  Γεωµετρική Οπτική, κάτοπτρα, 
φακοί . Συµβολή του φωτός. Περίθλαση και 
πόλωση του φωτός. 
Προαπαιτούµενο: Φυσική Ι 

ΗΜΠ 113  Αρχές Προγραµµατισµού

Προχωρηµένες τεχνικές στον προγραµ-
µατισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
µεθοδολογιών βασισµένες στις γλώσσες 
προγραµµατισµού C και C++.  Εισαγωγή 
στον αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό. 

Προαπαιτούµενο: Εισαγωγή 
στην Τεχνολογία Η/Υ

ΜΑΣ  104 Γραµµική Άλγεβρα

Ορίζουσες και πίνακες. Άλγεβρα πινά-
κων. Συστήµατα γραµµικών εξισώσεων. 
∆ιανυσµατικοί χώροι. Γραµµική ανεξαρτη-
σία. Βαθµός πίνακα. Γραµµικοί µετασχη-
µατισµοί. Ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα. 
Ορθογώνια σύνολα. Μιγαδικές συναρτή-
σεις.

ΑΓΓ 161  Αγγλικά για Ηλεκτρολόγους 
Μηχανικούς

Το ΑΓΓ 161 είναι ένα τρίωρο µάθηµα την 
εβδοµάδα, τεσσάρων πιστωτικών µονά-
δων. Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για 
την απόκτηση πτυχίου και επικεντρώ-
νεται στην εκµάθηση  των Αγγλικών για 
συγκεκριµένους ακαδηµαϊκούς σκοπούς 
(AEAΣ). Είναι ειδικά σχεδιασµένο για να 
καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών του 
Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογιών Πληροφορικής. Το υλικό που 
θα χρησιµοποιηθεί θα δώσει την ευκαιρία 
στους φοιτητές να εξοικειωθούν µε διάφο-
ρα είδη γραφής, όπως προσφορές, εργα-
στηριακές αναφορές, αναλύσεις γραφικών 
παραστάσεων, ανάλυση αιτιών και απο-
τελεσµάτων.  Επιπλέον, θα δοθεί ευκαιρία 
στους φοιτητές να αναπτύξουν την ακου-
στική τους κατανόηση και τον προφορικό 
τους λόγο, λαµβάνοντας µέρος σε συζητή-
σεις, κάνοντας προφορικές παρουσιάσεις 
κ.α. Τέλος, ένας άλλος στόχος είναι να δοθεί 
η ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν 
επαρκές λεξιλόγιο, φωνολογικό έλεγχο και 
κοινωνιογλωσσολογική αντίληψη έτσι ώστε 
να µπορούν να εκφραστούν µε ένα ικανο-
ποιητικό βαθµό σαφήνειας, ευφράδειας και 
αυθορµητισµού.

Προαπαιτούµενο: Αγγλικά για 
Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς

ΗΜΠ 115  Ηλεκτρικά Κυκλώµατα

KCL and KVL, µέθοδοι κόµβων και βρόγ-
χων. Ιδανικές και µη-ιδανικές πηγές. 
Thevinin and Norton ισοδύναµα κυκλώµα-
τα. Θεώρηµα µέγιστης µεταφοράς ισχύος. 
Μεταβατική ανάλυση κυκλωµάτων πρώτης 
και δεύτερης τάξεως.  Απόκριση µηδενικής 
εισόδου και καταστάσεως. Ηµιτονική µό-
νιµη κατάσταση και ισχύς.  Συντονισµός. 
Ισορροπηµένα τριφασικά συστήµατα 
Εισαγωγή στον µετασχηµατισµό Laplace.
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ΜΑΣ  202  Ανώτερα Μαθηµατικά  ΙΙ

Θέµατα ανώτερων µαθηµατικών. 
∆ιανυσµατικοί χώροι. ∆ιάσπαση σηµάτων. 
∆ιαφορικές εξισώσεις ανώτερου επιπέδου. 

ΦΥΣ 202  Φυσική III

Κβαντοµηχανική. Εξισώσεις Hamilton και 
Schrödinger.  Εισαγωγή στη στατιστική 
ερµηνεία της κβαντοµηχανικής. Μέση τιµή 
και τελεστές θέσεως. Ορµή και ενέργεια. 
Μονοδιάστατα πεδία. 

ΗΜΠ 212  Ανάλυση Κυκλωµάτων 

Θεωρήµατα δικτύων. Μονόθυρα και δίθυ-
ρα δίκτυα. Απόκριση εκθετικής εισόδου. 
Μετασχηµατισµοί Laplace και Fourier 
και εφαρµογές στην ανάλυση δικτύων. 
Συναρτήσεις Μεταφοράς. Πόλοι και µη-
δενικά. Απόκριση συχνότητας και φίλτρα. 
∆ιαγράµµατα Bode και σταθερότητα.

ΗΜΠ 213  Ψηφιακά Συστήµατα

Εισαγωγή στις ψηφιακές πύλες, f lip flops, 
συνδυαστικά και ακολουθιακά ψηφιακά κυ-
κλώµατα, καταχωρητές, λογικές και µαθη-
µατικές ψηφιακές µονάδες.  Εισαγωγή στη 
γλώσσα περιγραφής και ανάπτυξης υλικού 
Verilog.

ΗΜΠ 204  Εισαγωγή στη Βιολογία

Εισαγωγή στις βασικές αρχές της µοντέρ-
νας βιολογίας, περιλαµβανοµένων της 
δοµής κυττάρων, οργάνων και βαθµίδων 
οργανισµών, µε έµφαση στις φυσιολογικές 
διαδικασίες.  Οµοιόσταση και εξέλιξη.

ΗΜΠ 215  Εργαστήριο Ηλεκτρικών 
Κυκλωµάτων Ι

Πειράµατα µετρήσεων µε βασικά όργανα σε 
κυκλώµατα που περιλαµβάνουν τα παθητι-
κά ηλεκτρικά στοιχεία. Μέτρηση των διά-
φορων ηλεκτρικών παραµέτρων σηµάτων.  

ΗΜΠ 216  Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Ι

Ανάλογικά ηλεκτρονικά κυκλώµατα. ∆ίοδοι 
Ηµιαγωγών και εφαρµογές. Ανάλυση 
και σχεδιασµός ενισχυτών µε transistor. 
Σταθερότητα πόλωσης και µέγιστη δια-
κύµανση.  Απόκριση συχνότητας και φαι-
νόµενο Miller. ∆ιαφορικοί ενισχυτές και 
ενισχυτές ισχύος.   Ιδανικοί τελεστικοί ενι-
σχυτές.

ΗΜΠ 211/ΗΜΠ 311   
Σήµατα και Συστήµατα

Σήµατα συνεχούς και διακριτού χρόνου 
σε γραµµικούς διανυσµατικούς χώρους. 
Κρουστικές συναρτήσεις. Βασικές ιδιότητες 
γραµµικών συστηµάτων αµετάβλητου χρό-
νου (LTI) για συνεχή και διακριτό χρόνο, 
Συνέλιξη, Ανάλυση Fourier για περιοδικά 
και απεριοδικά σήµατα συνεχούς χρόνου. 
Μετασχηµατισµοί Fourier και Ζ σηµάτων 
διακριτού χρόνου. Σταθερότητα συστηµά-
των  διακριτού χρόνου.

ΗΜΠ 217  Θεωρία Πιθανοτήτων και 
Στατιστική

Τυχαίες µεταβλητές. Συναρτήσεις πυκνό-
τητας και κατανοµής της πιθανότητας. 
Κεντρικό οριακό θεώρηµα. Εισαγωγή στη 
στατιστική.

ΗΜΠ 222  Εργαστήριο  Ηλεκτρικών 
Κυκλωµάτων II

Πειράµατα µε ηλεκτρονικά κυκλώµα-
τα. ∆ίοδοι και ενισχυτές µε τρανζίστορς. 
Μέτρηση των διάφορων παραµέτρων ενι-
σχυτών.  

ΗΜΠ 214  Οργάνωση Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών

Εισαγωγή στη µηχανική ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Γίνεται αρχή από τα θεµε-
λιώδη στοιχεία όπως τρανζίστορς, ψηφία, 
απεικόνιση δεδοµένων, λογική και µηχα-
νές πεπερασµένων καταστάσεων, οργά-
νωση ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύνολα 
εντολών, διακόπτες, συστήµατα εισόδου, 
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εξόδου, και προγραµµατισµό σε συµβολική 
γλώσσα. Τέλος το µάθηµα θα παρουσιάσει 
θέµατα αναφορικά µε τη µέτρηση και βελ-
τίωση της απόδοσης ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, τη βελτίωση της αρχιτεκτονικής 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις υπηρε-
σίες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΗΜΠ 321  Συστήµατα Ελέγχου

Μαθηµατικός µοντελισµός µηχανικών 
συστηµάτων.  Μη-γραµµικά δυναµικά 
συστήµατα ελέγχου. Γενικές διαφορικές εξι-
σώσεις και µεταβλητές καταστάσεων, γραµ-
µικοποίηση (linearization). Περιγραφές 
καταστάσεων και περιγραφή συναρτήσεων 
µεταφοράς. Γραµµικά συστήµατα κατα-
στάσεων χώρου. Λύσεις µε µηδενική είσο-
δο και µηδενική κατάσταση, σταθερότητα, 
παρατηρητικότητα, έλεγχος. Αναλογική 
πραγµατοποίηση γενικών γραµµικών δια-
φορικών εξισώσεων. Σταθερότητα αµετά-
βλητων σε χρόνο συστηµάτων, κριτήριο 
Routh Hurwitz. Χαρακτηρισµός αποδοτι-
κότητας: πρόσκαιρο και σταθερό σε χρόνο 
ανταπόκριση. Root locus, τεχνικές στον το-
µέα συχνοτήτων: Nyquist, Bode diagrams, 
χάρτες Nichols, περιθώριο σταθερότητας: 
φάση, περιθώριο προόδου, εύρος φάσµατος.
Σχεδιασµός αντισταθµιστή χρησιµοποιώ-
ντας root locus, τεχνικές στο πεδίο συχνο-
τήτων και τοποθέτηση πόλων.

ΗΜΠ 322  Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα ΙI

Ιδανικοί τελεστικοί ενισχυτές και εφαρ-
µογές. Εισαγωγή στα λογικά κυκλώµατα;  
κατηγορίες διπολικών, MOS and CMOS; 
Flip-flops και στοιχεία µνήµης, συγκριτές  
και κυκλώµατα χρόνου. Ηλεκτρονικά κυ-
κλώµατα ισχύος.

ΗΜΠ 323  Εργαστήριο Σχεδιασµού 
Ψηφιακών Κυκλωµάτων 

Τα εργαστηριακά πειράµατα περιλαµβά-
νουν τον σχεδιασµό και την αξιολόγηση 
ψηφιακών συστηµάτων χρησιµοποιώντας 
ολοκληρωµένα κυκλώµατα µικρής και µέ-

σης κλίµακας. Οι σπουδαστές εκτίθενται 
στο σχεδιασµό µε διακριτά στοιχεία και µε 
συστήµατα βασισµένα σε CPLD/FPGA. 

ΗΜΠ 324  Τυχαία Σήµατα και Μεταβολές

Εισαγωγή στην έννοια της αβεβαιότητας 
και της τυχαιότητας, κατανοµές, τυχαίες 
µεταβλητές, στατιστική, διαστήµατα εµπι-
στοσύνης. Εφαρµογές στη Μηχανική και 
Πληροφορική.

ΗΜΠ 325  Ανασχηµατιζόµενη  Λογική

Σχεδιασµός ελέγχου και ροής δεδοµένων. 
Χρησιµοποιούνται περιγραφικές γλώσσες 
υλισµικού, µικροπρογραµµατιζόµενες αρ-
χιτεκτονικές, προγραµµατιζόµενη λογική, 
VHDL, FPGA και εφαρµογές.

ΗΜΠ 326  Ηλεκτροµαγνητισµός

Βασική θεωρία στατικών και δυναµικών 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων και εφαρµο-
γές. Ηλεκτροστατική,  Μαγνητοστατική, 
εξισώσεις Maxwell, ροή ενέργειας, επίπεδα 
κύµατα εφαπτόµενα σε επίπεδα όρια, γραµ-
µές µεταφοράς.

ΗΜΠ 327  Συστήµατα Τηλεπικοινωνίας

Αναλογικά και ψηφιακά συστήµατα τη-
λεπικοινωνίας. ∆ιαµόρφωση πλάτους και 
συχνότητας (AM, FM), κωδικοποίηση, πο-
λυπλεξία, θόρυβος, αναλογία σφαλµάτων, 
φασµατική ανάλυση και ισχύς. Ανασκόπηση 
δορυφορικών, HDTV, κινητών και οπτικών 
συστηµάτων.

ΗΜΠ 328  Ψηφιακή  Επεξεργασία 
Σηµάτων

Σειρές Fourier διακριτού χρόνου . ∆ιακριτός 
µετασχηµατισµός, Fast Fourier Transform 
και εφαρµογές. Εισαγωγή στον σχεδιασµό 
ψηφιακών φίλτρων  πεπερασµένης και απεί-
ρου  (FIR και IIR) κρουστικής αποκρίσεως. 
Multirate επεξεργασία σήµατος. 
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ΗΜΠ 329   Εργαστήριο  Ηλεκτρικών 
Κυκλωµάτων III

Αυτό το εργαστήριο θα εισαγάγει τους 
σπουδαστές σε βιοµηχανικού επιπέδου 
«Ολοκληρωµένων Εργαλείων Σχεδιασµού 
Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων».  Με αυτά τα 
εργαλεία θα σχεδιάσουν βασικά αναλογικά 
και ψηφιακά ηλεκτρικά κυκλώµατα και δί-
κτυα. Τα ψηφιακά δίκτυα θα αποτελούνται 
από: αντιστροφέα σήµατος CMOS και λογι-
κά κυκλώµατα, πύλες µετάδοσης.

ΗΜΠ 313  Οικονοµική Ανάλυση στον 
Τοµέα Μηχανικής

Αναλυτικές προσεγγίσεις σε µακρο-οικονο-
µική και µικρο-οικονοµική ανάλυση, και οι 
εφαρµογές αυτών σε µεθόδους αξιολόγη-
σης, µέτρησης και προβληµάτων µηχανικών 
εφαρµογών. Οικονοµική µελέτη στον τοµέα 
της φορολογίας.

ΗΜΠ 312  Εισαγωγή στην 
Εµβιοµηχανική

Εισαγωγή στον τοµέα της εµβιοµηχανικής.  
Περιλαµβάνει την εφαρµογή αρχών µη-
χανικής και µεθόδων σε προβλήµατα στον 
χώρο της βιολογίας και ιατρικής, την ενσω-
µάτωση της µηχανικής στη βιολογία, και σε 
νέους τοµείς στη βιοµηχανία. Ειδικά θέµατα 
περιλαµβάνουν βιο-πληροφορική, εµβιο-
µηχανική και βιο-υλικά, βιο-επεξεργασία 
και τηλε-ιατρική, βιο-ιατρικά όργανα, επε-
ξεργασία σηµάτων και εικόνων. Εισαγωγή 
στην ανερχόµενη βιοµηχανία ιατρικών συ-
σκευών. 

ΗΜΠ 411  Μηχανική και  Επαγγελµατική 
Πρακτική

Εργασία στην εφαρµογή µεθόδων, εργα-
λείων και διαδικασιών ανάπτυξης και συ-
ντήρησης µεγάλου σκέλους λογισµικών 
συστηµάτων µε προκαθορισµένη ποιότητα 
και κόστος. Μοντέλα διάρκειας ζωής (life-
cycle), τεχνικές προδιαγραφών, µεθοδολο-
γίες ανάπτυξης λογισµικού, επαλήθευση 
και έλεγχος και έγκριση, CASE και άλλα 

εργαλεία. Σχεδιασµός και διαχείριση εργα-
σίας project. Πρακτική εξάσκηση µε εργα-
λεία CASE για µοντελισµό δεδοµένων και 
συναρτήσεων. 

ΗΜΠ 422  Συστήµατα Ισχύος

Τα θέµατα περιλαµβάνουν µονοφασικά και 
τριφασικά ηλεκτρικά κυκλώµατα, διαγράµ-
µατα φάσεων, συνδέσεις τύπου αστεριού 
(star) και δέλτα, και δραστική, αντιδραστική 
και εµφανή ηλεκτρική ισχύ. Μαγνητισµός 
και µαγνητικά κυκλώµατα. Μονοφασικοί 
και τριφασικοί µετασχηµατιστές. Μηχανές 
τύπου DC και χαρακτηρισµός ροπής-ταχύ-
τητας. Εισαγωγή σε µηχανισµούς ηλεκτρι-
κής ισχύος, ηµιαγωγοί. 

ΗΜΠ 232 Αλγόριθµοι και 
Πολυπλοκότητα

Αρχές αλγορίθµων. Θεωρία πολυπλοκότη-
τας, ανάλυση βασικών δοµών δεδοµένων, 
δέντρα, γράφοι. Ανάλυση αλγορίθµων 
ανεύρεσης και ταξινόµησης, αλγόριθµοι συ-
ντοµότερου µονοπατιού, αλγόριθµοι κάλυ-
ψης και βελτιστοποίησης.

ΗΜΠ 234  Διακριτά Μαθηµατικά

Πράξεις συναρτήσεων και συνόλων. 
Ακολουθίες και σειρές. Αναλογική και κατη-
γορηµατική  λογική. Συµπερασµατολογικοί 
κανόνες. Αποδεικτικές µέθοδοι. Αρχές επα-
γωγής. Σχέσεις. Γράφοι και αλγόριθµοι γρά-
φων. ∆ενδροδιαγράµµατα. Συνδυαστική.

ΗΜΠ 237  Εργαστήριο Σχεδιασµού 
Ψηφιακών Κυκλωµάτων 

Τα εργαστηριακά πειράµατα περιλαµβά-
νουν τον σχεδιασµό και την αξιολόγηση 
ψηφιακών συστηµάτων χρησιµοποιώντας 
ολοκληρωµένα κυκλώµατα µικρής και µέ-
σης κλίµακας. Οι σπουδαστές εκτίθενται 
στο σχεδιασµό µε διακριτά στοιχεία και µε 
συστήµατα βασισµένα σε CPLD/FPGA. 
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ΗΜΠ 238  Προγραµµατισµός 
Συστηµάτων

Έννοιες και πρακτική προγραµµατισµού 
συστηµάτων.  Μεταφραστές γλώσσας µη-
χανής, Φορτωτές, συνδετήρες, επεξεργα-
στές και αναλυτές γραµµατικών λέξεων 
(parsers). 

Προαπαιτούµενο: Αλγόριθµοι 
και Πολυπλοκότητα

ΗΜΠ 333  Λειτουργικά Συστήµατα

Εισαγωγή στην ιστορία και εξέλιξη των 
λειτουργικών συστηµάτων. Γενική δοµή, 
λειτουργία και χαρακτηριστικά λειτουργι-
κών συστηµάτων. Συντρέχουσες διαδικα-
σίες (concurrency). ∆ιαχείριση διεργασιών.  
Χρονοδροµολόγηση υψηλού και χαµηλού 
επιπέδου. ∆ιαχείριση πραγµατικής και ιδε-
ατής µνήµης. ∆ιαχείριση συσκευών εισό-
δου/εξόδου και δίσκου. ∆ιαχείριση αρχείων. 
Προστασία, ασφάλεια και αξιοπιστία.

Προαπαιτούµενο: Προγραµµατισµός 
Συστηµάτων.

ΗΜΠ 334  Προχωρηµένος 
Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός

Συνέχεια εκµάθησης αρχών προγραµµα-
τισµού, κάλυψη προχωρηµένων δοµών 
δεδοµένων αντικειµενοστρεφούς προ-
γραµµατισµού όπως lazy evaluation, heaps, 
αυτό-ισορροπηµένα δέντρα, γράφους, ταξι-
νόµηση, και generative recursion. Εφαρµογές 
αρχών ανάπτυξης και µηχανικής λογισµικού 
όπως as abstract decomposition, decoupling, 
και  command passing σε µεγάλου και µι-
κρού µεγέθους συστήµατα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Πολυ-νηµατικός και event-
driven προγραµµατισµός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. 

Προαπαιτούµενο: Οργάνωση Η/Υ και 
Προγραµµατισµός Συστηµάτων

ΗΜΠ 336 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική συνόλου εντολών (ISA) και 
σχεδιασµός συνόλου εντολών. Μηχανές τύ-
που RISC, διασωλήνωση. Παραλληλισµός 
στο επίπεδο εντολών και παράλληλοι 
υπολογιστές. Σχεδιασµός κρυφής µνήµης 
(cache), διαχείριση µνήµης,  συστήµατα ει-
σόδου-εξόδου (Ι/Ο), πολύ-πυρηνικές και 
πολύ-νηµατικές µηχανές.

Προαπαιτούµενο: Οργάνωση 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΗΜΠ 332  Προχωρηµένοι Αλγόριθµοι 
και Πολυπλοκότητα

Προχωρηµένοι αλγόριθµοι. Θεωρία πο-
λυπλοκότητας, ανάλυση βασικών δοµών 
δεδοµένων, δέντρα, γράφοι. Ανάλυση αλ-
γορίθµων ταξινόµησης και αλγορίθµων 
ανεύρεσης,  αλγόριθµοι µικρότερης πορεί-
ας, βελτιστοποίηση αλγορίθµων. 

ΗΜΠ 337 Δίκτυα Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών

Εισαγωγή στο ∆ιαδίκτυο και στις 
Τεχνολογίες ∆ικτύων. Πρωτόκολλα TCP/
IP, ποιοτική παροχή υπηρεσιών (Quality of 
Service, QoS), νέες αρχιτεκτονικές δικτύων, 
πρωτοκόλλων και προτύπων (π.χ. DiffServ, 
IPv6, MPLS), εκτίµηση απόδοσης δικτύου 
(π.χ. θεωρία σειράς προτεραιότητας queuing 
theory και εργαλεία εξοµοίωσης). Μοντέλα 
κυκλοφορίας δεδοµένων και µηχανική δε-
δοµένων δικτύου. ∆ιαχείριση συµφόρησης 
και κατανοµή πόρων, σχεδιασµός δικτύου 
και βελτιστοποίηση. 
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Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών  
και Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών

Εισαγωγή

Η Μηχανολογία και η Μηχανική Υλικών 
αποτελούν ίσως τους ευρύτερους κλάδους 
της Μηχανικής Επιστήµης.  Βασικοί στόχοι 
αυτών των πεδίων είναι να χρησιµοποιούν 
τις επιστηµονικές αρχές που είναι θεµελι-
ωµένες στη Φυσική, στα Μαθηµατικά, στη 
Χηµεία και στη Βιολογία για το σχεδιασµό, 
ανάλυση, ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και 
παραγωγή όλων των συνιστωσών, προηγ-
µένων υλικών, µηχανών, συστηµάτων και 
διεργασιών, που χαρακτηρίζουν τη σύγχρο-
νη τεχνολογία.

Το προφίλ του γενικού πεδίου της 
Μηχανικής έχει αλλάξει σε πολύ µεγάλο 
βαθµό και γι’ αυτό είναι δύσκολο να καθο-
ρίσει κανείς έναν «τυπικό» Μηχανολόγο 
Μηχανικό.  Πράγµατι, η µόρφωση του σύγ-
χρονου Μηχανολόγου Μηχανικού είναι 
τόσο πολύπλευρη και σφαιρική που του/της 
επιτρέπει να εργάζεται σε ποικίλες περιο-
χές όπως έρευνα, µηχανολογικό σχεδιασµό, 
ανάπτυξη, παραγωγή/κατασκευή, διεργα-
σία, έλεγχο και χαρακτηρισµό προϊόντων 
και συστηµάτων, λειτουργία, επιχειρηµατι-
κό σχεδιασµό, µάρκετινγκ, αγοραπωλησί-
ες και διαχείριση.  Πολλές φoρές µάλιστα, 
καθώς ωριµάζουν επαγγελµατικά, πολλοί 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί µετακινούνται από 
το πιο τεχνικό περιβάλλον του σχεδιασµού 
και ανάπτυξης στο επαγγελµατικά προσα-
νατολισµένο περιβάλλον της διαχείρισης, 
της λειτουργίας και των πωλήσεων.  Γενικά, 
οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί αποτελούν τη 
βάση του επαγγέλµατος της Μηχανικής και 

δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τοµείς 
της βιοµηχανίας και της οικονοµίας.  Έτσι, 
έχοντας πλήρη επίγνωση της ευρύτητας 
του πεδίου των Μηχανολόγων, το Τµήµα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης 
και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου στοχεύει να ανα-
πτύξει το κατάλληλο γνωστικό περιβάλ-
λον που θα επιτρέψει στους φοιτητές του 
να πραγµατοποιήσουν τις εκπαιδευτικές 
τους φιλοδοξίες και θα τους βοηθήσει να 
ακολουθήσουν την επαγγελµατική σταδιο-
δροµία που εκφράζει και αντιπροσωπεύει τα 
ενδιαφέροντά τους. 

Το βασικό ίσως χαρακτηριστικό στοιχείο 
όλων των Μηχανικών είναι ο σχεδιασµός, 
είτε αυτός αφορά, για παράδειγµα, µηχανές 
(Μηχανολογία), είτε οδοποιία (Πολιτική 
Μηχανική), είτε ηλεκτρονικά συστήµατα 
(Ηλεκτρονική Μηχανική), κλπ.  Για να έχει 
όµως πρακτική αξία ο σχεδιασµός, πρέπει 
να καταλήγει στην παραγωγή ή κατασκευή 
ενός προϊόντος ή µιας δοµής.  Η τελική κα-
τασκευή ή παραγωγή, όµως, συνεπάγεται 
και την επιλογή των κατάλληλων υλικών.  
Στην πραγµατικότητα, η επιλογή των κα-
τάλληλων υλικών είναι τόσο σηµαντική από 
µηχανολογικής και οικονοµικής πλευράς, 
ώστε να αποτελεί αναπόσπαστο και συνή-
θως το πιο σηµαντικό σκέλος ενός σχεδια-
σµού.  Αν συνυπολογίσουµε και το γεγονός 
ότι η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη των 
τελευταίων χρόνων έφερε στο προσκήνιο 
καινοτόµα υλικά, όπως τα σύνθετα και ευ-
φυή υλικά που επιτρέπουν το σχεδιασµό 
προηγµένων υλικών µε θεµιτές ιδιότητες 
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και χαρακτηριστικά, τότε αντιλαµβανόµα-
στε ότι µε τον όρο «σύγχρονος µηχανολογι-
κός σχεδιασµός» εννοούµε το σχεδιασµό όχι 
µόνο του προϊόντος ή της κατασκευής αλλά 
και του ιδίου του υλικού.  Άρα, είναι λογικό 
ότι ένα Τµήµα που θα µπορεί να συνδυάζει 
τα πεδία της Μηχανολογικής Μηχανικής και 
της Επιστήµης και Τεχνολογίας/Μηχανικής 
Υλικών, θα προσφέρει το σαφές πλεονέ-
κτηµα στους αποφοίτους του να µπορούν 
να εκπονούν ολοκληρωµένο µηχανολογικό 
σχεδιασµό ξεκινώντας από το προκαταρκτι-
κό στάδιο σχεδιασµού όχι µόνο του προϊό-
ντος ή της δοµής αλλά και του κατάλληλου 
υλικού, και  καταλήγοντας στο τελικό στάδιο 
της παραγωγής.  Στο Τµήµα µας λοιπόν, συ-
νυφασµένο µε το πεδίο της Μηχανολογικής 
Μηχανικής είναι και το πεδίο της Επιστήµης 
και Τεχνολογίας/Μηχανικής Υλικών. 

Ως Επιστήµη Υλικών µπορεί να ορισθεί το 
πεδίο µελέτης της δοµής και των ιδιοτήτων 
διαφόρων υλικών, που έχει ως σκοπό την 
κατανόηση της σχέσης µεταξύ δοµής-επε-
ξεργασίας-ιδιοτήτων συγκεκριµένου προ-
ϊόντος.  Τεχνολογία και Μηχανική Υλικών 
είναι η εκµετάλλευση της συσσωρευµένης 
θεµελιώδους γνώσης µε σκοπό τον εξειδι-
κευµένο σχεδιασµό, σύνθεση, έλεγχο και 
τροποποίηση καταλλήλων υλικών για τε-
χνολογικές και µηχανικές εφαρµογές.Το 
πεδίο διαιρείται σε υποπεριοχές ανάλογα µε 
τα χαρακτηριστικά των υλικών.  Οι πλέον 
βασικές είναι: Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά 
Υλικά, Μεταλλικά και ∆ιαµεταλλικά 
Υλικά, Πολυµερή, Κεραµικά, Άµορφα και 
Υαλώδη Υλικά, Σύνθετα Υλικά, Κολλοειδή 
Συστήµατα, Νανοϋλικά, Βιοϋλικά.  Οι εφαρ-
µογές αυτών των υλικών καλύπτουν ένα 
ευρύτατο φάσµα, από µηχανικές κατασκευ-
ές/µηχανήµατα µέχρι ηλεκτρονικές-οπτικές 
συσκευές και βιοτεχνολογικές εφαρµογές.  
Είναι σύνηθες τα περισσότερα υλικά να βρί-
σκουν εφαρµογές σε µία ευρεία περιοχή τε-
χνολογιών.  Έτσι, τα υλικά αυτά καθ’ εαυτά 
προσφέρουν αποδοτικότερο πεδίο έρευνας 
και εκπαίδευσης από ό,τι τα συγκεκριµένα 
προϊόντα.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, είναι 
σαφές πως η φύση του αντικειµένου της 
Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών είναι 
στενά συνδεδεµένη µε τη φύση του πεδί-
ου της Μηχανολογικής Μηχανικής.  Έτσι 
η συνύπαρξη αυτών των δύο γνωστικών 
αντικειµένων σε ένα ενιαίο Τµήµα προσφέ-
ρει µία µοναδική ευκαιρία και δυνατότητα 
για τη λειτουργία ενός σηµαντικού κέντρου 
εκπαίδευσης και έρευνας, του µόνου ίσως 
στην Κύπρο, στο οποίο θα αλληλοδιαχέο-
νται και θα αλληλοσυµπληρώνονται οι δρα-
στηριότητες των δύο πεδίων.  Κεντρικός 
σκοπός είναι η υψηλής ποιότητας εκπαί-
δευση επιστηµόνων και ερευνητών, που 
όχι µόνο θα κατέχουν άριστα τις γνώσεις 
της παραδοσιακής Μηχανικής Επιστήµης, 
αλλά και θα είναι γνώστες των ιδιοτή-
των και της συµπεριφοράς των διαφόρων 
υλικών για Μηχανικές και Τεχνολογικές 
εφαρµογές.  Αυτό θα δίδει σαφές πλεονέ-
κτηµα σε όσους αποφοίτους του Τµήµατος 
θελήσουν να εξασκήσουν το επάγγελµα του 
Μηχανολόγου Μηχανικού.  Από την άλλη, 
απόφοιτοι µε κατεύθυνση στην Μηχανική 
Υλικών θα κατέχουν τις βασικές αρχές της 
Μηχανικής Επιστήµης, άρα θα µπορούν να 
εργάζονται ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί, 
και επιπλέον θα έχουν την ευκαιρία να απα-
σχοληθούν στη βιοµηχανία, σε οργανισµούς 
παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, 
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα για το σχεδι-
ασµό και έλεγχο προδιαγραφών υλικών και 
κατασκευών, ή να ακολουθήσουν επιστηµο-
νική-ερευνητική καριέρα για εργοδότηση 
σε ερευνητικά κέντρα και ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα.

Όραµα και Στόχοι του Τµήµατος

Βασικός σκοπός του Τµήµατος 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης 
και Μηχανικής Υλικών είναι να καταξιωθεί 
ως ένα διεθνές εκπαιδευτικό και ερευνητικό 
κέντρο που να καταπιάνεται µε τη σύγχρο-
νη έρευνα σε σχετικά θέµατα τεχνολογίας 
αιχµής σε συνεργασία µε τοπικούς και διε-
θνείς βιοµηχανικούς και εκπαιδευτικούς συ-
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νεργάτες.  Το Τµήµα στοχεύει να πορεύεται 
παράλληλα µε τις σύγχρονες τεχνολογικές 
εξελίξεις µέσω συνεχούς διεξαγωγής βασι-
κής και εφαρµοσµένης συνεκτικής έρευνας, 
συµβουλευτικών δραστηριοτήτων και ενερ-
γού συµµετοχής σε ποικίλα ακαδηµαϊκά και 
βιοµηχανικά συνέδρια και φόρουµ. 

Οι συγκεκριµένοι στόχοι του Τµήµατος 
είναι:

•  Να προσελκύσει άριστους φοιτητές και 
επιφανή ακαδηµαϊκά και διοικητικά 
στελέχη.

•  Να παρέχει µια σφαιρική και πολυδιά-
στατη εκπαίδευση που θα προωθεί τόσο 
την τεχνική όσο και την προσωπική 
ανάπτυξη των φοιτητών και θα τους 
βοηθά να ενσωµατώνονται µε επιτυχία 
στην κοινωνία ούτως ώστε να µπορούν 
να συµβάλλουν στη βελτίωση της ευη-
µερίας των συνανθρώπων τους.

•  Να προσφέρει προπτυχιακά και µετα-
πτυχιακά διπλώµατα υψηλής στάθµης 
που θα καθιστούν τους αποφοίτους 
ανταγωνιστικούς τόσο στην Κύπρο και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην πε-
ριοχή της Μέσης Ανατολής και γενικά 
στον υπόλοιπο κόσµο.

•  Να επιτυγχάνει ενεργή συνεργασία µε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς ερευνητι-
κούς και βιοµηχανικούς συνεργάτες.

•  Να επιδίδεται σε µια συνεχή βελτίωση 
των εγκαταστάσεων και γνωστικών 
πεδίων του Τµήµατος που να αντικα-
τοπτρίζει τις σχετικές τεχνολογικές 
εξελίξεις και προόδους της σύγχρονης 
βιοµηχανίας.

•  Να συµβάλει στην ανάπτυξη και καταξί-
ωση του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου 
Κύπρου, ώστε να καταστεί σηµαντικό 
κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας στην 
Κύπρο και στο εξωτερικό.

•  Να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην 
προσπάθεια κοινωνικής και οικονοµικής 

ανάπτυξης της πόλης της Λεµεσού, ειδι-
κά, και της Κύπρου γενικά.

Οι τελειόφοιτοι του Τµήµατος 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης 
και Μηχανικής Υλικών θα αποκοµίσουν 
τα κατάλληλα εφόδια που θα τους επιτρέ-
πουν να επιδίδονται σε:

•  Σχεδιασµό, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση 
µηχανών και µηχανισµών, όπως αυτοκίνη-
τα και αεροδιαστηµικά οχήµατα, θαλάσσια 
και υποβρύχια σκάφη, µηχανήµατα ανα-
ψυχής, αναπηρικά οχήµατα και καρέκλες, 
εργαστηριακό και βιοµηχανικό εξοπλισµό 
και πολλά άλλα.

• Κατασκευή, ανάλυση, έλεγχο και βελ-
τιστοποίηση προϊόντων και εργαλείων 
όπως µπουλονιών, περικοχλιών, συνε-
νωτικών ράβδων, ατράκτων, φρένων, 
συµπλεκτών, σφιγκτήρων, οδοντωτών 
τροχών και πολλών άλλων.

•  Μελέτη, σχεδιασµό και κατασκευή βιοϊ-
ατρικών συστηµάτων, συσκευών και εµ-
φυτευµάτων, όπως τεχνητών οργάνων, 
προσθετικών συσκευών και οργάνων, 
κ.λπ.

•  Μελέτη και προσοµοίωση βιολογικών 
συστηµάτων µακροσκοπικής, µικρο-
σκοπικής και νανοσκοπικής κλίµακας, 
όπως αρτηριακά και φλεβικά συστήµα-
τα και αναγεννητική µηχανική στο επί-
πεδο κυττάρων και ιστών.

•  Σχεδιασµό και κατασκευή µικροηλε-
κτροµηχανικών συσκευών και συστηµά-
των όπως αισθητήρων, ενεργοποιητών, 
µικροπενσών, µικροηλεκτροκινητήρων, 
συστηµάτων παροχής φαρµακευτικών 
ουσιών, κ.λπ.

•  Επιλογή και εγκατάσταση εξοπλισµού 
για κλιµατολογικό έλεγχο σε εσωτερι-
κούς χώρους, όπως µονάδες θέρµανσης, 
εξαερισµού και κλιµατισµού.

•  Παροχή (ως µέλη συµβουλευτικών 
οµάδων και πάνελ) επιστηµονικών και 
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τεχνολογικών συµβουλών σε θέµατα 
αποτελεσµατικής, αξιόπιστης και ασφα-
λούς λειτουργίας διαφόρων προϊόντων.

•  Σχεδιασµό και ανάπτυξη καταλλήλων 
επικαλυµµάτων για την προστασία δο-
µών και κατασκευών από διάβρωση ή 
άλλες διαδικασίες υποβάθµισης.

•  Συµµετοχή σε όλα τα πεδία του ενεργει-
ακού τοµέα όπως παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιµες πηγές (ένας τοµέας 
που είναι ακόµα ουσιαστικά ανεκµετάλ-
λευτος στην Κύπρο παρόλο το δυναµικό 
οικονοµικό και περιβαλλοντικό όφε-
λος), µετατροπή ενέργειας, αποθήκευση 
ενέργειας κ.λπ. 

•  Μικροµηχανική και υπολογιστική µο-
ντελοποίηση της συµπεριφοράς και-
νοτόµων υλικών όπως συνθέτων και 
ευφυών υλικών, νανοσυνθέτων, κ.λπ. 

•  Ανάπτυξη και συντήρηση λογισµικών 
και διαδικασιών ελέγχου και αυτοµα-
τισµού για τη βιοµηχανία τροφίµων, 
κατασκευαστικών και άλλων υλικών, 
χηµικών ενώσεων, καυσίµων και άλλων. 

•  Συµµετοχή σε επιστηµονικές οµάδες 
ανάπτυξης λογισµικών για το σχεδιασµό 
και ανάλυση µηχανολογικών προϊόντων 
και συσκευών.

•  Σχεδιασµό και έλεγχο προδιαγραφών 
υλικών και κατασκευών. 

Τα πιο πάνω αποτελούν µόνο ένα δείγ-
µα των ποικίλων δραστηριοτήτων των 
Μηχανολόγων Μηχανικών και των 
Μηχανικών Υλικών.  Οι απόφοιτοι του 
Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών αναµέ-
νονται να ασχοληθούν σε:

- Βιοµηχανία,

- Ερευνητικά Κέντρα και Εργαστήρια,

-  Οργανισµούς Παραγωγής - 
Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών,

- Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,

-  Κυβερνητικούς Οργανισµούς και Ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις.

Πρόγραµµα Σπουδών

Το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών απονέ-
µει ενιαίο πτυχίο σε δύο κατευθύνσεις, την 
κατεύθυνση Μηχανολογίας και την κατεύ-
θυνση Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών 
(δηλαδή Μηχανολόγοι Μηχανικοί µε ει-
δικότητα στα Υλικά). Για την απόκτηση 
πτυχίου χρειάζονται 240 ECTS, που συµπε-
ριλαµβάνουν ξένη γλώσσα, µαθήµατα βασι-
κής επιστήµης, µαθήµατα µηχανολογίας και 
επιστήµης και µηχανικής υλικών, µαθήµατα 
επιλογής και προπτυχιακό έργο σχεδια-
σµού. Το πρόγραµµα σπουδών αποτελείται 
από τέσσερα ακαδηµαϊκά έτη µε 60 περίπου 
Πιστωτικές Μονάδες ανά έτος. Το ακαδη-
µαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάµηνα.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο Εξάµηνο 2ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

MAΣ 101 Μαθηµατικά Ι 5 ΜΑΣ 102 Μαθηµατικά II 5

ΦΥΣ 101 Φυσική Ι 6 ΦΥΣ 102 Φυσική II 6

ΧΗΜ 101 Χηµεία Ι 6 ΜΜ-ΜΥ 111 Αρχές Προγραµµατισµού 7

ΑΓΓ 122 Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς 4 ΑΓΓ 162 Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς 4

ΜΜ-ΜΥ 101 Εισαγωγή στη Μηχανική 6 ΜΜ-ΜΥ 112 Μηχανολογικά Υλικά Ι 6

Σύνολο 27 Σύνολο 28

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

3ο Εξάµηνο 4ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΜΑΣ 201 Διαφορικές Εξισώσεις 6 ΗΜΠ 204 Εισαγωγή στη Βιολογία 5

ΜΜ-ΜΥ 211 Μηχανική Ι (Στατική) 5 ΗΜΠ 245 Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογία 5

ΜΜ-ΜΥ 212 Εισαγωγή στη Θερµοδυναµική 5 ΜΜ-ΜΥ 215 Μηχανική και Έλεγχος Υλικών 6

ΜΜ-ΜΥ 213 Μηχανολογικό Σχέδιο µε βοήθεια Υπολογιστή 6 ΜΜ-ΜΥ 311 Επεξεργασία Υλικών Ι 7

ΜΜ-ΜΥ 214 Μηχανολογικά Υλικά ΙΙ 6 ΜΜ-ΜΥ Γενικό Μάθηµα Επιλογής 5

ΜΜ-ΜΥ Γενικό Μάθηµα Επιλογής 5 ΜΜ-ΜΥ Γενικό Μάθηµα Επιλογής 5

Σύνολο 33 Σύνολο 33

ΠΙΝΑΚΕΣ (2) Α – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
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ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΜΜ 321 Ρευστοµηχανική 6 ΜΜ 323 Διάδοση Θερµότητας 5

ΜΜ 221 Μηχανική II (Δυναµική) 6 ΜΜ 324 Δυναµική Μηχανολογικών Συστηµάτων 6

ΜΜ 222 Βασικές Πειραµατικές Μέθοδοι 6 ΜΜ 325 Εργαστήριο Μηχανολογικής Μηχανικής 5

ΜΜ 322 Αυτόµατος Έλεγχος Ι 6 ΜΜ 326 Μηχανολογικός Σχεδιασµός 6

ΜΜ-ΜΥ Τεχνικό Μάθηµα Επιλογής 5 ΜΜ 327 Αυτόµατος Έλεγχος II 6

ΜΜ-ΜΥ Τεχνικό Μάθηµα Επιλογής 5

Σύνολο 29 Σύνολο 33

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

ECTS  ECTS

ΜΜ 421 Προηγµένη Παραγωγή 6 ΜΜ-ΜΥ 411 Ανάλυση Αστοχίας και Επιλογή Υλικών 5

ΜΜ-ΜΥ 412 Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας 6 ΜΜ 422 Μικροηλεκτροµηχανικές Συσκευές- 
MEMS

5

ΜΜ 423 Εισαγωγή στη Διαχείριση Ενέργειας και το 
Περιβάλλον

5 ΜΜ-ΜΥ Τεχνικό Μάθηµα Επιλογής 5

ΜΜ-ΜΥ Τεχνικό Μάθηµα Επιλογής 5 ΜΜ-ΜΥ Τεχνικό Μάθηµα Επιλογής 5

ΜΜ 424 Προπτυχιακό Έργο Σχεδιασµού Ι 7 ΜΜ 425 Προπτυχιακό Έργο Σχεδιασµού ΙΙ 8

Σύνολο 29 Σύνολο 28
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο Εξάµηνο 2ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΜΑΣ 101 Μαθηµατικά Ι 5 ΜΑΣ 102 Μαθηµατικά II 5

ΦΥΣ 101 Φυσική Ι 6 ΦΥΣ 102 Φυσική II 6

ΧΗΜ 101 Χηµεία Ι 7 ΜΜ-ΜΥ 111 Αρχές Προγραµµατισµού 7

ΑΓΓ 122 Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς 4 ΑΓΓ 162 Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς 4

ΜΜ-ΜΥ 101 Εισαγωγή στη Μηχανική 5 ΜΜ-ΜΥ 112 Μηχανολογικά Υλικά Ι 6

Σύνολο 27 Σύνολο 28

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

3ο Εξάµηνο 4ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΜΑΣ 201 Διαφορικές Εξισώσεις 6 ΗΜΠ 204  Εισαγωγή στη Βιολογία 5

ΜΜ-ΜΥ 211 Μηχανική Ι (Στατική) 5 ΗΜΠ 245  Αρχές στην Ηλεκτρολογία 5

ΜΜ-ΜΥ 212 Εισαγωγή στη Θερµοδυναµική 5 ΜΜ-ΜΥ 215 Μηχανική και Έλεγχος Υλικών 6

ΜΜ-ΜΥ 213 Μηχανολογικό Σχέδιο µε βοήθεια Υπολογιστή 6 ΜΜ-ΜΥ 311 Επεξεργασία Υλικών Ι 7

ΜΜ-ΜΥ 214 Μηχανολογικά Υλικά ΙΙ 6 ΜΜ-ΜΥ Γενικό Μάθηµα Επιλογής 5

ΜΜ-ΜΥ Γενικό Μάθηµα Επιλογής 5 ΜΜ-ΜΥ Γενικό Μάθηµα Επιλογής 5

Σύνολο 33 Σύνολο 33
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ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

 ECTS  ECTS

ΜΥ 331 Φαινόµενα Μεταφοράς 6 ΜΥ 333 Κινητική και Μετασχηµατισµοί Φάσεων 6

ΜΥ 231 Κλασική και Κβαντική Μηχανική 6 ΜΥ 334 Επιστήµη και Τεχνολογία Πολυµερών 5

ΜΥ 335 Εργαστήριο Υλικών 6 ΜΥ 332 Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης 
και Κρυσταλλογραφία

7

ΜΥ 232 Εφαρµοσµένη Θερµοδυναµική 6 ΜΥ 432 Μεταλλικά Υλικά 5

ΧΗΜ 201 Χηµεία II 5 ΜΜ-ΜΥ Τεχνικό Μάθηµα 5

ΜΜ-ΜΥ Τεχνικό Μάθηµα 5

Σύνολο 29 Σύνολο 33

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

 ECTS  ECTS

ΜΥ 431 Προχωρηµένη Επεξεργασία Υλικών 6 ΜΥ 434 Μηχανολογικά Κεραµικά 5

ΜΜ-ΜΥ 412 Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας 6 ΜΥ 435 Ηλεκτρικά, Οπτικά και Μαγνητικά Υλικά 5

ΜΥ 336 Ατοµικός και Νανοσκοπικός Χαρακτηρισµός 5 ΜΜ-ΜΥ Τεχνικό Μάθηµα Επιλογής 5

ΜΜ-ΜΥ Τεχνικό Μάθηµα 5 ΜΜ-ΜΥ Τεχνικό Μάθηµα 5

ΜΥ 433 Προπτυχιακό Έργο Σχεδιασµού Ι 7 ΜΥ 436 Προπτυχιακό Έργο Σχεδιασµού II 8

Σύνολο 29 Σύνολο 28

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ECΤS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 33 185

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8 40

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 2 15

ΟΛΙΚΟ 43 240

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
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Περιγραφή Μαθηµάτων  
Τα µαθήµατα του 1ου και 2ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις

ΜΑΣ 101 Μαθηµατικά Ι

Το εισαγωγικό µάθηµα στις αρχές του 
απειροστικού λογισµού, µε έµφαση στις 
εφαρµογές του. Θέµατα υπό µελέτη περι-
λαµβάνουν: Μεταβλητές, συναρτήσεις, όρια 
και συνέχεια συναρτήσεων - Παράγωγος και 
διαφορικό συναρτήσεως - Παραγωγίσιµες 
συναρτήσεις: θεωρήµατα - Μελέτη µετα-
βολής συναρτήσεων - Αόριστο ολοκλήρω-
µα - Ορισµένο ολοκλήρωµα - Εφαρµογές 
του ορισµένου ολοκληρώµατος – Σειρές 
- Στοιχειώδης θεωρία πιθανοτήτων, στατι-
στικές κατανοµές - Μιγαδικοί αριθµοί και 
συναρτήσεις.  Απλές διαφορικές εξισώσεις.

ΦΥΣ 101 Φυσική Ι

Στο µάθηµα αυτό εισάγονται οι θεµελιώ-
δεις έννοιες της Μηχανικής, της Κυµατικής 
κίνησης και της Θερµοδυναµικής, συνο-
δευµένες µε πληθώρα παραδειγµάτων και 
προβληµάτων. Τα θέµατα υπό µελέτη είναι: 
Κινηµατική, Β’ νόµος του Νεύτωνα -Έργο, 
ενέργεια, διατήρηση της ενέργειας - Γ’ νό-
µος Νεύτωνα, ορµή, κρούσεις - Περιστροφή 
στερεού σώµατος Περιστρεφόµενα συστή-
µατα αναφοράς - Κίνηση στερεού σώµατος 
-Ταλαντώσεις, παγκόσµια έλξη - Μηχανική 
ρευστών - Κυµατική κίνηση - Θερµοκρασία, 
ιδανικά αέρια, Α νόµος Θερµοδυναµικής - 
Κινητική θεωρία αερίων, θερµικές µηχανές, 
εντροπία, Β’ νόµος Θερµοδυναµικής.  

Το µάθηµα συνοδεύεται από εργαστήρια.

ΧΗΜ 101 Χηµεία Ι

Αυτό είναι το εισαγωγικό µάθηµα στη 
Χηµεία (Ανόργανη). Τα θέµατα υπό µελέ-
τη είναι: Άτοµα και µόρια, τύποι δεσµών, 
χηµική αντιδραστικότητα, καταστάσεις 
της ύλης - Ιδιότητες στοιχείων περιοδικού 
πίνακα - Θερµοδυναµική: εσωτερική ενέρ-
γεια, ενθαλπία, ελεύθερη ενέργεια, ισορρο-
πία - Ηλεκτροχηµεία: γαλβανικά στοιχεία, 
συσσωρευτές, στοιχεία καυσίµων, ηλεκτρό-
λυση, διάβρωση - Κινητική: ρυθµός αντί-
δρασης, κατάλυση - Κολλοειδή και χηµεία 
επιφανειών: επιφανειακή ενέργεια, προσρό-
φηση, απορρόφηση. 

Το µάθηµα συνοδεύεται από δίωρα υποχρε-
ωτικά εργαστήρια.

ΑΓΓ 122 Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς 
Σκοπούς

Το ΑΓΓ 122 είναι ένα τρίωρο µάθηµα την 
εβδοµάδα, τεσσάρων πιστωτικών µονάδων.  
Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για την από-
κτηση πτυχίου και επικεντρώνεται στην 
εκµάθηση των αγγλικών για ακαδηµαϊκούς 
σκοπούς (ΑΑΣ). Στοχεύει να στηρίξει τις 
σπουδές των φοιτητών µε την ανάπτυξη 
της Αγγλικής γλώσσας σε ένα ακαδηµαϊκό 
επίπεδο. Αυτή η σειρά µαθηµάτων σκοπεύ-
ει να εξοικειώσει τους φοιτητές µε κείµενα 
σχετικά µε θέµατα γενικού και ακαδηµαϊκού 
περιεχοµένου και ενδιαφέροντος. Το υλικό 
θα χρησιµοποιηθεί για να εξοικειώσει τους 
φοιτητές µε είδη γραφής, όπως η αφήγηση 
και η περιγραφή. Θα αναπτύξει επίσης τις 
δεξιότητες ακουστικής κατανόησης των 
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φοιτητών. Επιπλέον, οι φοιτητές θα έχουν 
την δυνατότητα να αναπτύξουν τον προ-
φορικό τους λόγο, συµµετέχοντας ενεργά 
σε διαλόγους, συνοµιλίες, και προφορικές 
παρουσιάσεις.

ΜΜ-ΜΥ 101 Εισαγωγή στη Μηχανική

Εισαγωγή στην επιστήµη της µηχανικής 
και του επαγγέλµατος του µηχανικού µέσω 
εφαρµογών φυσικών αρχών διατήρησης 
στην ανάλυση και στο σχεδιασµό. Θέµατα: 
λύση προβληµάτων, νόµοι διατήρησης, 
ιδιότητες υλικών και επιλογή, οικονοµικά 
µηχανικής επιστήµης, οµαδικό σχέδιο, προ-
φορικές και γραπτές αναφορές, εισαγωγικός 
προγραµµατισµός, µηχανολογικά γραφι-
κά. Επαφή φοιτητών µε διάφορα γνωστικά 
αντικείµενα µηχανικής.

ΜΑΣ 102 Μαθηµατικά II

Στο µάθηµα αυτό πρώτα γίνεται εισαγωγή 
στις βασικές αρχές της Γραµµικής Άλγεβρας. 
Ακολουθούν προχωρηµένα θέµατα απει-
ροστικού λογισµού. Περιλαµβάνονται: 
∆ιανύσµατα - Στοιχειώδης θεωρία πινάκων 
και οριζουσών, εφαρµογές - Εξισώσεις ευ-
θείας και επιπέδου σε διανυσµατική µορφή 
- Επιφάνειες - Συναρτήσεις πολλών µετα-
βλητών - Παραµετρική αναπαράσταση επι-
φάνειας - Καµπυλόγραµµες συντεταγµένες 
- Πολλαπλή ολοκλήρωση - Επικαµπύλια και 
επιφανειακά ολοκληρώµατα. 

Προαπαιτούµενο: Μαθηµατικά Ι

ΦΥΣ 102 Φυσική II

Αυτό είναι το δεύτερο εισαγωγικό µά-
θηµα Φυσικής.  Επικεντρώνεται στον 
Ηλεκτροµαγνητισµό και στην Οπτική. 
Θέµατα: Ηλεκτρικά πεδία, νόµος Coulomb, 
νόµος Gauss - Ηλεκτρικό δυναµικό -
Πυκνωτές, διηλεκτρικά, ρεύµα, αντίσταση 
- Κυκλώµατα συνεχούς ρεύµατος, µαγνη-
τικά πεδία - Πηγές µαγνητικού πεδίου, 
νόµος Biot-Savart, νόµος Ampere - Νόµος 
επαγωγής Faraday, νόµος Lenz, πηνία - 
Κυκλώµατα εναλλασσοµένου ρεύµατος 

- Εξισώσεις Maxwell, ηλεκτροµαγνητικά 
κύµατα - Η φύση του φωτός, νόµοι γεω-
µετρικής Οπτικής - Γεωµετρική Οπτική, 
κάτοπτρα, φακοί - Συµβολή του φωτός - 
Περίθλαση και πόλωση του φωτός. Το µά-
θηµα συνοδεύεται από εργαστήρια. 

Προαπαιτούµενο: Φυσική I

ΜΜ-ΜΥ 111 Αρχές Προγραµµατισµού

Το µάθηµα αυτό έχει ως στόχο την εισαγωγή 
του φοιτητή στις αρχές προγραµµατισµού 
και στις βασικές µεθόδους αριθµητικής ανά-
λυσης. Θέµατα: Στοιχεία προγραµµατισµού 
FORTRAN - Μεταφορά ελέγχου και βρό-
χοι - ∆ιανύσµατα και πίνακες - Τµηµατικός 
προγραµµατισµός, υποπρογράµµατα - 
Αρχεία και διαχείριση τους - Στατιστική 
ανάλυση και σχετικοί αριθµητικοί υπολογι-
σµοί - Προσαρµογή ευθείας γραµµής µε τη 
µέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων – προσαρ-
µογή λογαριθµικής και εκθετικής καµπύ-
λης – προσαρµογή πολυωνύµου - σύστηµα 
γραµµικών εξισώσεων και αλγόριθµος υπο-
λογισµού ορίζουσας - Αριθµητική επίλυ-
ση µη γραµµικών εξισώσεων - πίνακες και 
πεπερασµένες διαφορές - Αριθµητική ολο-
κλήρωση, κανόνες τραπεζίου και Simpson, 
µέθοδος Gauss, κλπ. - αριθµητική διαφόρι-
ση, τύποι ορισµού παραγώγου. Το µάθηµα 
συνοδεύεται από εργαστήρια.

ΑΓΓ 162 Αγγλικά για Μηχανολόγους 
Μηχανικούς

Το ΑΓΓ 162 είναι ένα τρίωρο µάθηµα την 
εβδοµάδα, τεσσάρων πιστωτικών µονά-
δων.  Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για 
την απόκτηση πτυχίου  και επικεντρώνεται 
στην εκµάθηση των αγγλικών για ειδικούς 
ακαδηµαϊκούς σκοπούς. Είναι ειδικά σχε-
διασµένο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
των φοιτητών του τµήµατος Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής 
Υλικών. Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί 
θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να 
εξοικειωθούν µε διάφορα είδη κειµένων 
(αναφορές, προτάσεις, γράµµατα), και γρα-
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φής (ανάλυση αιτίων και αποτελεσµάτων, 
σύγκριση και αντιπαράθεση κ.α.) Επιπλέον, 
οι σπουδαστές αναµένονται να αναπτύ-
ξουν την ακουστική τους κατανόηση και 
τον προφορικό τους λόγο, λαµβάνοντας 
µέρος σε συζητήσεις, κάνοντας προφορικές 
παρουσιάσεις κ.α. Αναµένονται επίσης να 
αναπτύξουν επαρκή λεξιλόγιο, φωνολογικό 
έλεγχο και κοινωνιογλωσσολογική αντίλη-
ψη έτσι ώστε να µπορούν να εκφραστούν µε 
ένα ορισµένο βαθµό σαφήνειας, ευφράδειας 
και αυθορµητισµού.

Προαπαιτούµενο: Αγγλικά για 
Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς

ΜΜ-ΜΥ 112 Μηχανολογικά Υλικά Ι

Μια πρώτη επαφή µε τα κύρια υλικά που 
χρησιµοποιούνται στη µηχανολογία και τις 
ιδιότητες τους. Θέµατα: Ατοµικοί δεσµοί, 
κρυσταλλικές δοµές, µικροδοµή και µακρο-
δοµή µηχανικών συνιστωσών. Θεµελιώδεις 
έννοιες περί µηχανικής απόκρισης υλικών, 
όπως ελαστικότητα, πλαστικότητα, θραύ-
ση, κόπωση, και ερπυσµός. Εισαγωγή στην 
επιλογή και σχεδιασµό υλικών.  Το µάθηµα 
συνοδεύεται από άσκηση στο εργαστήριο 
υλικών.

Προαπαιτούµενα: Φυσική Ι, Χηµεία Ι

ΜΑΣ 201 Διαφορικές Εξισώσεις

Το µάθηµα αυτό εισάγει το φοιτητή στα 
διάφορα είδη διαφορικών εξισώσεων, µε-
θόδους λύσεων και σε εφαρµογές τους στη 
µηχανολογία και επιστήµη υλικών. Θέµατα: 
Απλές διαφορικές εξισώσεις (∆Ε) πρώτης 
τάξεως, εφαρµογές - Απλές ∆Ε δευτέρας 
τάξεως, εφαρµογές (εξ. Νεύτωνα) - Γενική 
µελέτη γραµµικών ∆Ε - Ειδικές µέθοδοι 
για εξισώσεις µε σταθερούς συντελεστές: 
η µέθοδος των σειρών Fourier και οι εφαρ-
µογές της, η µέθοδος του µετασχηµατισµού 
Laplace; και οι εφαρµογές της - Ιδιοτιµές 
και ιδιοδιανύσµατα µητρών - Συστήµατα 
γραµµικών ∆Ε µε σταθερούς συντελεστές, 
λύση µε χρήση µητρών - Μερικές ∆Ε, προ-
βλήµατα συνοριακών τιµών (εξ. θερµότη-

τας, εξ. κύµατος, εξ.Laplace) - Γραµµικές 
∆Ε µε µεταβλητούς συντελεστές, µέθοδος 
δυναµοσειρών (εφαρµογές στις εξ.Bessel, 
Legendre) -Σταθερότητα λύσεων ∆Ε, µέθο-
δος φασικού χώρου.

Προαπαιτούµενο: Μαθηµατικά II

ΜΜ-ΜΥ 211 Μηχανική Ι (Στατική)

Εισάγονται οι θεµελιώδεις έννοιες και µέ-
θοδοι στατικής µηχανικής. Θέµατα υπό 
µελέτη: ∆ισδιάστατη και τρισδιάστατη δι-
ανυσµατική αναπαράσταση δυνάµεων και 
ροπών. Στατική ισορροπία υλικών σηµείων, 
στερεών σωµάτων και µηχανικών δοµών. 
Ανάλυση εξωτερικών και εσωτερικών δυ-
νάµεων δοµών µε τη χρήση διαγραµµάτων 
ελευθέρων σωµάτων. Ι διότητες διατοµών 
επιφανειών. ∆ικτυώµατα, δοκοί και πλαί-
σια.

Προαπαιτούµενα: Μαθηµατικά Ι, Φυσική Ι

ΜΜ-ΜΥ 212 Εισαγωγή στη 
Θερµοδυναµική

Ένα πρώτο εισαγωγικό µάθηµα στη 
Θερµοδυναµική. Θέµατα: Θερµοδυναµικές 
ιδιότητες. Συµπεριφορά και ιδιότητες καθα-
ρών ουσιών. ∆ιατήρηση ενέργειας και µά-
ζας. Πρώτος και δεύτερος νόµος, Εντροπία. 
Αναλύσεις συστήµατος και όγκου ελέγχου.  
Ανάλυση θερµοδυναµικών συστηµάτων, 
κύκλοι αερίων, κύκλοι ατµών. 

Προαπαιτούµενα: Φυσική II, 
Χηµεία Ι, Μαθηµατικά II

ΜΜ-ΜΥ 213 Μηχανολογικό Σχέδιο µε 
βοήθεια Υπολογιστή

Γίνεται µια εισαγωγή στα µηχανολογικά γρα-
φικά και στην απεικόνιση. Θέµατα: Βασικές 
έννοιες τεχνικού σχεδίου, χρησιµοποίηση 
υπολογιστή για σχεδιασµό, προβολές, το-
µές, διαστασιοποίηση και µοντελοποίηση. 
Ανάπτυξη και ερµηνεία σχεδίων και χαρα-
κτηριστικά για πραγµάτωση προϊόντων.  Το 
µάθηµα συνοδεύεται από εξάσκηση στο ερ-
γαστήριο υπολογιστών.
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Προαπαιτούµενο: Μαθηµατικά Ι

ΜΜ-ΜΥ 214 Μηχανολογικά Υλικά II

Παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες 
µηχανολογικών υλικών µε έµφαση στις 
σχέσεις δοµής - ιδιοτήτων για κάθε τάξη: 
Μέταλλα, Μονωτές, Ηµιαγωγοί, Κεραµικά 
και Γυαλιά, Πολυµερή και Σύνθετα Υλικά. 
Εισαγωγή στις ηλεκτρικές, οπτικές και µα-
γνητικές ιδιότητες των υλικών. 

Προαπαιτούµενο: Μηχανολογικά Υλικά Ι

ΜΜ-ΜΥ 215 Μηχανική και Έλεγχος 
Υλικών

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να βο-
ηθήσει τους φοιτητές να συνδέσουν και να 
συνδυάσουν τις έννοιες των προηγούµενων 
µαθηµάτων Φυσικής Ι και Μηχανικής Ι µε 
τα Μηχανολογικά Υλικά Ι και II. Οι βασικοί 
τρόποι φόρτισης αναλύονται υπό το πρίσµα 
των στοιχειωδών δοκιµών µέτρησης των 
µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών. 

Προαπαιτούµενα:  
Μηχανική Ι, Μηχανολογικά Υλικά II

ΗΜΠ 204 Εισαγωγή στη Βιολογία

Εισαγωγή στις βασικές αρχές της µοντέρ-
νας βιολογίας, περιλαµβανοµένων της 
δοµής κυττάρων, οργάνων και βαθµίδων 
οργανισµών, µε έµφαση στις φυσιολογικές 
διαδικασίες. Οµοιόσταση και εξέλιξη.

ΗΜΠ 245 Αρχές στην Ηλεκτρολογία

Νόµοι του Kirchhoff,  µέθοδοι κόµβων και 
βρόγχων, θεωρήµατα Thevenin και Norton. 
Ανάλυση µεταβλητού χρόνου: εξαναγκα-
σµένη απόκριση κυκλωµάτων πρώτης και 
δεύτερης τάξης σε εκθετική και ηµιτονοει-
δή διέγερση.  Ηµιτονική µόνιµη κατάστα-
ση: αναπαράσταση µε φασιθέτες, ενεργός 
(RMS) τιµή, ενεργός και άεργος ισχύς. 
Ηλεκτρικές µηχανές συνεχούς και εναλ-
λασσοµένου ρεύµατος. Στοιχεία ηµιαγω-
γών: δίοδοι, διπολικά τρανζίστορ επαφής & 
τρανζίστορ φαινοµένου πεδίου, ολοκληρω-

µένα κυκλώµατα και τελεστικοί ενισχυτές. 
Ανορθωτές, ενισχυτές και άλλες αναλο-
γικές εφαρµογές. Λογικά κυκλώµατα: πύ-
λες, στοιχειώδεις µνήµες και flip-flops. 
Εφαρµογές λογικών κυκλωµάτων. 

ΜΜ-ΜΥ 311 Επεξεργασία Υλικών Ι

Σκοπός του µαθήµατος είναι να προσδώσει 
τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζο-
νται µε τις διάφορες επεξεργασίες υλικών 
ούτως ώστε να κατανοήσουν οι φοιτητές 
τις σχέσεις µεταξύ αυτών των επεξεργασι-
ών και των επακόλουθων µηχανικών ιδιο-
τήτων/µικροδοµής. Το µάθηµα θα καλύψει, 
µεταξύ άλλων, τις θεµελιώδεις αρχές των 
επεξεργασιών υλικών καθώς και την πο-
σοτική εφαρµογή τους στον σχεδιασµό 
διεργασίας διαφόρων επεξεργασιών πα-
ραµόρφωσης όπως σφυρηλασία, εξέλαση, 
συρµατοποίηση, εξώθηση, χύτευση µε έγ-
χυση, κονιοσυµπίεση και πυροσυσσωµάτω-
ση. Θα εξεταστούν επίσης διεργασίες υγρών 
και αερίων. Τέλος, το µάθηµα θα εξετάσει 
ανάπτυξη κρυστάλλων, θερµική κάθαρση 
υλικού µε διαζωνιακή τήξη, µορφοποίηση 
µε χύτευση, συνεχή χύτευση, συγκόλληση 
και επιµετάλλωση σε κενό, καθώς και τις 
σχέσεις µεταξύ επεξεργασίας και των επα-
κόλουθων µηχανικών ιδιοτήτων και µικρο-
δοµής των υλικών. 

Προαπαιτούµενο: Μηχανολογικά Υλικά II
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Περιγραφή Μαθηµάτων  
Μαθήµατα του 3ου και 4ου χρόνου | Πτυχίο: Κατεύθυνση Μηχανολογίας

ΜΜ 221 Μηχανική II (Δυναµική)

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει 
τους φοιτητές στις θεµελιώδεις αρχές της 
δυναµικής ούτως ώστε να µπορούν να ανα-
λύουν την κίνηση σωµατιδίων και στερεών 
σωµάτων σε δισδιάστατα πεδία. Τα θέµατα 
που θα εξεταστούν περιλαµβάνουν κινη-
µατική σωµατιδίων σε σταθερά και κινού-
µενα συστήµατα αναφοράς, απλή σχετική 
κίνηση, εφαρµογή του δευτέρου νόµου του 
Νεύτωνα σε προβλήµατα ευθύγραµµης µε-
τατόπισης, κίνηση βληµάτων , αρχές ενέρ-
γειας και ορµής για τη µελέτη δισδιάστατης 
κίνησης σωµατιδίων και στερεών σωµάτων, 
εξισώσεις του Euler, ροπή αδράνειας, απλό 
ταλαντωτή και διαφορές εφαρµογές, κλπ. 

Προαπαιτούµενο: Μηχανική Ι

ΜΜ 222 Βασικές Πειραµατικές Μέθοδοι

Βασικός σκοπός του µαθήµατος είναι να 
εξοικειώσει τους φοιτητές µε τον βασικό 
εργαστηριακό εξοπλισµό και τις σχετικές 
πειραµατικές µεθόδους για τη µέτρηση θε-
µελιωδών µηχανολογικών ποσοτήτων όπως 
τάση, παραµόρφωση, και θερµοκρασία. Το 
µάθηµα θα εξετάσει διάφορα θέµατα όπως 
σχηµατισµό οµάδων, συνεργασία και προ-
καταρκτικό σχεδιασµό, συγγραφή τεχνικών 
εκθέσεων, απόκτηση δεδοµένων, ψευδωνυ-
µία, δεδοµένα εισόδου/εξόδου, απόκριση 
οργάνων, ακρίβεια, ανάλυση σφαλµάτων, 
βασικό εξοπλισµό που χρησιµοποιείται σε 
µηχανολογικά και θερµικά συστήµατα, µε-
τρήσεις θερµοκρασίας, τάσης, παραµόρ-

φωσης, δύναµης, και ιξώδους, καθώς και 
συµβολοµετρία.

Προαπαιτούµενο: Φυσική Ι

ΜΜ 321 Ρευστoµηχανική

Το εισαγωγικό αυτό µάθηµα στη ρευστο-
µηχανική στοχεύει να εξοικειώσει τους φοι-
τητές µε τις βασικές αρχές της στατικής και 
δυναµικής ανάλυσης των ρευστών ού¬τως 
ώστε να µπορούν να µελετούν απλές ροές 
και να προετοιµαστούν για άλλα πιο προ-
ηγµένα µαθήµατα. Τα θέµατα που θα εξετα-
στούν συµπεριλαµβάνουν τις θεµελιώδεις 
αρχές της ρευστοστατικής, πεδία ταχύτη-
τας και επιτάχυνσης ρευστών, ανάλυση 
αναφοράς όγκου, διατήρηση µάζας, ορµής, 
στροφορµής και ενέργειας, εξίσωση του 
Bernoulli, οµοιοθεσία/διαστατική ανάλυ-
ση, εξισώσεις Navier-Stokes, απλές λύσεις 
ιξώδους ροής, ροή ρευστού χωρίς τριβές, 
στροβιλώδη ροή, οριακά στρώµατα, ροή σε 
σωλήνες, άτωση και οπισθέλκουσα. 

Προαπαιτούµενα: Φυσική II, 
∆ιαφορικές Εξισώσεις

ΜΜ 322 Αυτόµατος Έλεγχος Ι

Βασικός σκοπός αυτού του µαθήµατος είναι 
να εισαγάγει τις θεµελιώδεις αρχές της κλα-
σικής θεωρίας ελέγχου. Ειδικά, οι φοιτητές 
θα διδαχτούν τις έννοιες ανάδρασης και των 
ιδιοτήτων τους, τις έννοιες σταθερότητας 
και περιθωρίου σταθερότητας, καθώς και τα 
εργαλεία για την ανάλυση όλων αυτών των 
ιδιοτήτων. Τέλος, θα εξοικειωθούν µε τις 
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βασικές τεχνικές γραµµικού σχεδιασµού.

Προαπαιτούµενο: ∆ιαφορικές Εξισώσεις

ΜΜ 323 Διάδοση Θερµότητας

Αυτό το θεµελιώδες µάθηµα στοχεύει να 
εξοικειώσει τους φοιτητές µε τις θεµελιώ-
δεις αρχές της διάδοσης θερµότητας και 
µάζας και µε τους συντελεστές θερµότητας. 
Οι φοιτητές θα µπορούν να εφαρµόσουν αυ-
τές τις αρχές στον σχεδιασµό και ανάλυση 
διαφόρων θερµοµηχανικών συστηµάτων 
µε ποικίλη πολυπλοκότητα. Τα θέµατα που 
θα διδαχτούν συµπεριλαµβάνουν τον νόµο 
του Fourier, τον νόµο του Νεύτωνα για την 
ψύξη, τον νόµο Stefan-Boltzmann, διατή-
ρηση ενέργειας, µονοδιάστατη, δισδιάστα-
τη, και τρισδιάστατη αγωγή θερµότητας 
σταθερής κατάστασης, µεταβατική αγωγή 
θερµότητας, θεµελιώδεις αρχές θερµικής 
ακτινοβολίας και µεταφοράς θερµότητας 
(φυσικής και υπό πίεση) δια ρευµάτων, εξω-
τερική και εσωτερική ροή, ανταλλάκτες 
θερµότητας κλπ.

Προαπαιτούµενο: ∆ιαφορικές Εξισώσεις

ΜΜ 324 Δυναµική Μηχανολογικών 
Συστηµάτων

Σκοπός αυτού του µαθήµατος είναι να 
συνδέσει και να κτίσει πάνω σε υλικό που 
διδάχτηκε σε προηγούµενα µαθήµατα, ει-
δικά τα µαθήµατα «Αυτόµατος Έλεγχος 
Ι»και «∆υναµική», ούτως ώστε µε το πέρας 
του µαθήµατος οι φοιτητές να µπορούν 
να εκτελούν ανάλυση συστηµάτων και να 
εφαρµόζουν τις γνώσεις τους σε συστή-
µατα πρακτικής φύσης. Τα θέµατα που θα 
διδαχτούν συµπεριλαµβάνουν µοντελο-
ποίηση και δυναµική απόκριση συστηµά-
των µε µηχανολογικά, υδραυλικά, θερµικά 
ή/και ηλεκτρικά στοιχεία, εισαγωγή στην 
ανάλυση συστηµάτων (ιδιοτιµές, απόκριση 
συχνότητας και χρόνου) και στο γραµµικό 
έλεγχο ανάδρασης, καθώς και σύνθεση και 
ανάλυση µε τη βοήθεια υπολογιστή και κα-
τάλληλων λογισµικών. 

Προαπαιτούµενο: Μηχανική II

ΜΜ 325 Εργαστήριο Μηχανολογικής 
Μηχανικής

Βασικός σκοπός του εργαστηριακού αυτού 
µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τους φοι-
τητές µε τις πρακτικά προσανατολισµένες 
τεχνικές µεθόδους απόκτησης, επεξεργασί-
ας, ανάλυσης και παρουσίασης δεδοµένων. 
Οι φοιτητές θα µπορούν να εφαρµόζουν τις 
γνώσεις τους αυτές σε περιβάλλον εργασί-
ας. Το µάθηµα καταπιάνεται µε τη µέτρηση 
και ανάλυση δεδοµένων που σχετίζονται 
µε µηχανολογικά, βιοµηχανικά, θερµοµη-
χανικά, και  ρευστοµηχανικά  συστήµατα. 
Θα δοθεί έµφαση σε τεχνικές απόκτησης, 
επεξεργασίας, ανάλυσης, και παρουσίασης 
δεδοµένων. Όσον αφόρα το τελευταίο αντι-
κείµενο, θα µελετηθούν οι πρακτικές µέθο-
δοι γραπτής και γραφικής αναφοράς καθώς 
και προφορικής και οπτικής παρουσίασης. 

Προαπαιτούµενα:  
Βασικές Πειραµατικές Μέθοδοι, 
Ρευστοµηχανική, Εισαγωγή 
στη Θερµοδυναµική. 

Συναπαιτούµενο: ∆ιάδοση Θερµότητας

ΜΜ 326 Μηχανολογικός Σχεδιασµός

Σκοπός αυτού του µαθήµατος είναι να διδά-
ξει στον φοιτητή τις θεµελιώδεις τεχνικές 
του σχεδιασµού διαφόρων µηχανολογικών 
στοιχείων. Το µάθηµα θα εξετάσει τις αρχές 
και πρακτικές του µηχανολογικού σχεδια-
σµού συµπεριλαµβανόµενων και του προσ-
διορισµού, προκαταρκτικού σχεδιασµού, 
και επιλογής µηχανολογικών συνιστωσών 
όπως οδοντωτών τροχών, έκκεντρων, στρο-
φέων, ελατηρίων, αξόνων, φρένων, και συ-
µπλεκτών. Το µάθηµα θα διδάξει επίσης τη 
µοντελοποίηση µε τη µέθοδο των πεπερα-
σµένων στοιχείων. Οι φοιτητές αναµένονται 
να κάνουν τακτική χρήση επαγγελµατικού 
λογισµικού πεπερασµένων στοιχείων για 
τις ανάγκες του µηχανολογικού σχεδια-
σµού. Εφαρµογές µηχανολογικού σχεδια-
σµού µέσω διαφόρων έργων σχεδιασµού θα 
προαγάγουν την πρακτική φύση του µαθή-
µατος. 
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Προαπαιτούµενα: Μηχανική Ι, Μηχανική 
II, Μηχανική και Έλεγχος Υλικών

ΜΜ 327 Αυτόµατος Έλεγχος II

Αυτό το µάθηµα είναι συνέχεια του µαθή-
µατος “Αυτόµατος Έλεγχος Ι” και στοχεύει 
να διδάξει τις βασικές αρχές της σύγχρονης 
θεωρίας ελέγχου. Συγκεκριµένα, οι µαθη-
τές θα διδαχτούν αντιπροσώπευση χώρου 
κατάστασης γραµµικών συστηµάτων, ελεγ-
ξιµότητα, παρατηρησιµότητα, ανάδραση 
πλήρους κατάστασης, ανάδραση µειωµένης 
τάξης, τοποθέτηση πόλων, βέλτιστους ρυθ-
µιστές, βέλτιστους παρατηρητές. 

Προαπαιτούµενο: Αυτόµατος Έλεγχος Ι

ΜΜ 421 Προηγµένη Παραγωγή

Κύριος σκοπός του µαθήµατος είναι να ει-
σαγάγει τους φοιτητές στις πρακτικές και 
αρχές των σηµαντικότερων βιοµηχανικών 
διεργασιών ούτως ώστε να εξοικειωθούν 
µε τη σύγχρονη βιοµηχανία παραγωγής. Το 
µάθηµα συµπεριλαµβάνει τη µελέτη των 
σχετικών στοιχείων που αφορούν διάφο-
ρες διεργασίες παραγωγής µε έµφαση στη 
συνένωση µετάλλων και χύτευση και µορ-
φοποίηση µέσω πλαστικής παραµόρφωσης. 
Θα εξεταστούν επίσης και οι σχέσεις µεταξύ 
των διαφόρων διεργασιών παραγωγής µε το 
σχεδιασµό προϊόντων, καθώς και οι βασικές 
αρχές αριθµητικά ελεγχόµενων συστηµά-
των επεξεργασίας µετάλλων. Το µάθηµα 
συµπεριλαµβάνει επίσης εισαγωγή στην πα-
ραγωγή µε βοήθεια υπολογιστή (CIM), στις 
θεµελιώδεις αρχές της αυτοµατοποιηµένης 
παραγωγής, στο σύστηµα ελέγχου συντονι-
σµένο από ηλεκτρονικό υπολογιστή (CNC), 
στους οικονοµικούς παράγοντες παραγω-
γής, και στα συστήµατα βελτιστοποίησης 
παραγωγής.

ΜΜ 422 Μικροηλεκτροµηχανικές 
Συσκευές (MEMS)

Στόχος αυτού του µαθήµατος είναι να 
εξοικειώσει τους φοιτητές µε τις διαρκώς 
αυξανόµενες εφαρµογές ηλεκτροµηχανι-

κών συστηµάτων σε όλες τις πλατφόρµες 
της σύγχρονης µηχανικής και να τους εκ-
θέσει σε όλες τις πτυχές του πεδίου συ-
µπεριλαµβανοµένων και της παραγωγής 
(σύστηµα ανάπτυξης ολοκληρωµένων κυ-
κλωµάτων τεχνολογίας- CMOS, µικροδι-
αµόρφωση στον όγκο του 5ΐ, επιφανειακή 
µικροδια¬µόρφωση), ειδικοί µηχανισµοί και 
αισθητήρες, µηχανικές ιδιότητες των υλι-
κών ΜΕΜ5, µικρορευστονική, και οπτικά 
συστήµατα. 

Προαπαιτούµενα: Μηχανολογικά Υλικά 
II, Μηχανική και Έλεγχος Υλικών

ΜΜ 423 Εισαγωγή στη Διαχείριση 
Ενέργειας και Περιβάλλον

Κύριος σκοπός του µαθήµατος είναι να 
διδάξει τις διάφορες πτυχές της διαχείρι-
σης ενέργειας και τις επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον.  Στο τέλος του µαθήµατος οι 
φοιτητές θα είναι σε θέση να εκτιµήσουν 
τα σύγχρονα ενεργειακά προβλήµατα και 
τους πιθανούς τρόπους που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση 
της ενεργειακής κρίσης και την εφαρµογή 
πρακτικών µέτρων φιλικών προς το περι-
βάλλον.  Το µάθηµα θα εξετάσει µορφές και 
πηγές ενέργειας, βαθµούς ενέργειας, αποτε-
λεσµατικότητα και απώλειες στο µετασχη-
µατισµό και µεταφορά ενέργειας, ενέργεια 
και κοινωνία, ιστορική αναδροµή στη χρή-
ση ενέργειας και ενεργειακά προβλήµατα. 
Περιληπτικά, τα θέµατα που θα διδακτούν 
συµπεριλαµβάνουν µια λεπτοµερή µελέτη 
ανανεώσιµων και µη ανανεώσιµων ενεργει-
ακών πηγών (χαρακτηριστικά, ιδιότητες, 
τεχνολογίες χρησιµοποίησης, εφαρµογές 
και δυνατότητες), το ενεργειακό σύστηµα 
(τοµείς παραγωγής, µετασχηµατισµού και 
χρησιµοποίησης, ηλεκτρική ενέργεια, ορ-
θολογική χρήση και διαχείριση πηγών ενέρ-
γειας, µοντέλα ενεργειακού σχεδιασµού), 
ενέργεια και περιβάλλον (επιπτώσεις του 
ενεργειακού συστήµατος στο περιβάλλον, 
ατµοσφαιρική ρύπανση, κύριες κατηγορίες 
ρύπων, δραστηριότητες εκποµπών, µεθο-
δολογία καταχώρισης εκποµπών, γεωγρα-
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φικά συστήµατα πληροφοριών και βάσεις 
δεδοµένων), προστασία υδατίνων πόρων 
(συστήµατα κατανοµής νερού και αποχε-
τευτικά, είδη απορριµµάτων, µέθοδοι και 
εξοπλισµός, τεχνολογία επεξεργασίας και 
καθαρισµού αποβλήτων, ιζηµατογένεση 
και βιολογικός καθαρισµός, επεξεργασία 
λάσπης), περιβαλλοντολογικά οικονοµικά 
θέµατα και θέµατα διαχείρισης, ποσοτικο-
ποίηση και διαχείριση διακινδύνευσης. 

Προαπαιτούµενο: Ρευστοµηχανική

ΜΜ-ΜΥ 411 Ανάλυση Αστοχίας και 
Επιλογή Υλικών

Κύριος σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι 
να διδάξει στους φοιτητές τη µεθοδολογία 
επιλογής των κατάλληλων υλικών και σχε-
τικών διαδικασιών παραγωγής ανάλογα µε 
τα κριτήρια και τους περιορισµούς δεδο-
µένου τεχνολογικού σχεδιασµού. Το µάθη-
µα θα καλύψει µηχανική αστοχία, τρόπους 
αστοχίας (κόπωση, ερπυσµό, φθορά, διά-
βρωση), διάγνωση και πρόληψη αστοχίας, 
επίδραση των ιδιοτήτων και διαδικασίας 
παραγωγής υλικών στο σχεδιασµό, αξιοπι-
στία των εν ενεργεία συνιστωσών, οικονο-
µικές πτυχές των υλικών και διαδικασίας 
παραγωγής τους, συσχετισµό σχεδιασµού 
και οικονοµικής ανάλυσης µε διάφορα υλι-
κά και τη σχετική επιλογή διαδικασίας πα-
ραγωγής τους.

Προαπαιτούµενα: Μηχανολογικά Υλικά 
II, Μηχανική και Έλεγχος Υλικών

ΜΜ-ΜΥ 412 Στατιστική και Έλεγχος 
Ποιότητας

Αυτό το µάθηµα στοχεύει να διδάξει τη ση-
µασία του στατιστικού ελέγχου διεργασίας 
και να εξοικειώσει το φοιτητή µε τις αρχές 
διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας. Τα θέ-
µατα που θα εξεταστούν µετά από µια σύ-
ντοµη ανασκόπηση των θεµελιωδών αρχών 
των συναρτήσεων κατανοµής πιθανοτήτων, 
συµπεριλαµβάνουν έλεγχο στατιστικής 
υπόθεσης, ανάλυση διασποράς, έλεγχο 
ποιότητας, στατιστικό έλεγχο διεργασίας, 

µέθοδο Taguchi, βέλτιστο σχεδιασµό, στα-
τιστικό σχεδιασµό πειραµάτων, παραγο-
ντικό σχεδιασµό, ανάλυση παλινδρόµησης, 
θεωρία αξιοπιστίας, ανάλυση κατάστασης 
αστοχίας. 

Προαπαιτούµενο: Μαθηµατικά Ι

ΜΜ 424 & ΜΜ 425 Προπτυχιακό Έργο 
Σχεδιασµού Ι & II

Σκοπός αυτού του µαθήµατος είναι να εφαρ-
µόσει τις θεµελιώδεις θεωρητικές και πρα-
κτικές γνώσεις του φοιτητή στο λεπτοµερή 
σχεδιασµό ενός κατάλληλου έργου που επι-
λέγεται σε συνεννόηση µε το διδακτικό 
προσωπικό. Οι φοιτητές αναµένονται να 
αναλάβουν όλες τις πτυχές του έργου, από 
το πρωταρχικό στάδιο µέχρι και την τελική 
διεκπεραίωση του που συµπεριλαµβάνει µια 
προκαταρκτική έκθεση και µια λεπτοµερή 
τελική έκθεση µε υπολογισµούς, τεχνικά 
σχέδια και άλλες σχετικές πληροφορίες. 
Ως µέρος της εργασίας τους, οι φοιτητές θα 
χρειαστούν, κατά πάσα πιθανότητα, να κα-
τασκευάσουν και ένα λειτουργήσιµο µοντέ-
λο και να παρουσιάσουν το έργο τους στους 
συναδέλφους και καθηγητές τους.
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Περιγραφή Μαθηµάτων  
Μαθήµατα του 3ου και 4ου χρόνου  |  Πτυχίο: Κατεύθυνση Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών

ΧΗΜ 201 Χηµεία ΙΙ

Το µάθηµα αυτό καλύπτει τις πιο σηµαντι-
κές περιοχές της Οργανικής Χηµείας και 
συγγενή θέµατα.  Περιλαµβάνει: ∆οµή και 
χηµικός δεσµός.  Χηµεία οργανικών χα-
ρακτηριστικών οµάδων.  ∆ραστικότητα 
οργανικών µορίων, αρωµατικότητα, στερε-
οχηµεία, ανάλυση διαµορφώσεων, µηχανι-
σµοί αντιδράσεων, µακροµόρια, πολυµερικά 
υλικά, ανθρακο-υδρίτες, λιπίδια, θέµατα 
σύνθεσης και χαρακτηρισµού νουκλεϊνικών 
οξέων και πρωτεϊνών.

Προαπαιτούµενο: Χηµεία

ΜΥ 231 Κλασική και Κβαντική Μηχανική

Στο πρώτο µέρος του µαθήµατος αυτού γί-
νεται µια πιο προχωρηµένη παρουσίαση της 
κλασικής µηχανικής, ενώ στο δεύτερο µέρος 
γίνεται µια εισαγωγή στις θεµελιώδεις αρχές 
της κβαντοµηχανικής. Περιλαµβάνονται τα 
θέµατα: Κλασική µηχανική - Συστήµατα 
αναφοράς και γενικευµένες συντεταγµέ-
νες, Νευτώνια µηχανική, νόµοι διατήρησης, 
ταλαντώσεις, κίνηση σε κεντρικό δυναµι-
κό, δυναµική στερεού σώµατος. Κβαντική 
µηχανική – Εξίσωση Schroedinger και πι-
θανοθεωρητική ερµηνεία της κυµατοσυ-
νάρτησης, υπολογισµός µέσων τιµών, αρχή 
αβεβαιότητος Heisenberg, κβάντωση ενέρ-
γειας, απειρόβαθο φρέαρ δυναµικού, αρµο-
νικός ταλαντωτής, φαινόµενο σήραγγος, 

άτοµο υδρογόνου, στροφορµή, σπιν και η 
αρχή Pauli, το περιοδικό σύστηµα. 

Προαπαιτούµενα: Φυσική II, 
∆ιαφορικές Εξισώσεις

ΜΥ 232 Εφαρµοσµένη Θερµοδυναµική

Στο µάθηµα αυτό παρουσιάζονται οι έννοιες 
και οι αρχές της Θερµοδυναµικής µε έµφα-
ση στις µηχανολογικές εφαρµογές. Θέµατα: 
Βασικές έννοιες και ορισµοί. Μορφές 
ενέργειας. Πρώτο θερµοδυναµικό αξίωµα, 
Ενθαλπία. Θερµοχηµεία. Θερµιδοµετρία 
και Θερµοχωρητικότητα. ∆εύτερο 
Θερµοδυναµικό αξίωµα, Εντροπία και µετα-
σχηµατισµοί φάσεων. Τρίτο Θερµοδυναµικό 
αξίωµα. Ενέργεια Gibbs.  Αντιστρεπτές 
και µη αντιστρεπτές διεργασίες. Χηµικό 
δυναµικό. ∆ιάγραµµα φάσεων. Οµοιογενή 
µίγµατα. Βασικές σχέσεις θερµοδυναµι-
κών ιδιοτήτων. Ισορροπία και ευστάθεια. 
Ισορροπία φάσεων. Ισορροπία χηµικών 
αντιδράσεων.  Χηµικό δυναµικό διαλυµά-
των. Εξίσωση Clapeyron. Ηλεκτροχηµικά 
κύτταρα και ηλεκτροχηµικό δυναµικό. 

Προαπαιτούµενα: ∆ιαφορικές Εξισώσεις, 
Χηµεία Ι, Εισαγωγή στη Θερµοδυναµική

ΜΥ 331 Φαινόµενα Μεταφοράς

Εισαγωγή στη µελέτη της µεταφοράς θερ-
µότητας και µάζας, συντελεστές µετα-
φοράς. Νόµος Fourier, νόµος Newton για 
ψύξη, νόµος Stefan-Boltzmann. ∆ιατήρηση 
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της ενέργειας. Μονοδιάστατη µη-χρονικά 
εξαρτώµενη αγωγιµότητα. Επέκταση στις 
δύο και τρεις διαστάσεις. 

Προαπαιτούµενο: ∆ιαφορικές Εξισώσεις

ΜΥ 332 Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς 
Κατάστασης και Κρυσταλλογραφία

Το µάθηµα αυτό εισάγει τον φοιτητή στις 
βασικές έννοιες της φυσικής στερεάς κα-
τάστασης και συµπυκνωµένης ύλης, αφού 
πρώτα τον εξοικειώσει µε τις αρχές της κρυ-
σταλλογραφίας. Αρχικά, γίνεται µία ευρεία 
ανασκόπηση των θεµελιωδών αρχών και εν-
νοιών της Κβαντοµηχανικής και Στατιστικής 
Φυσικής. Θέµατα: Κρυσταλλικές δοµές και 
κρυσταλλογραφία (συµµετρία, περιοδικό-
τητα, κυψελίδες, πλέγµατα, αναπτύγµα-
τα Fourier, αντίστροφο πλέγµα, θεώρηµα 
Bloch) - Η φύση του κρυσταλλικού δεσµού 
(µοριακός, ιοντικός, οµοιοπολικός, µεταλ-
λικός δεσµός) - Πλεγµατικά κύµατα (δυνα-
µική και ταλαντώσεις πλέγµατος, φωτόνια, 
θερµοχωρητικότητα πλέγµατος - περίθλα-
ση) - Ηλεκτρονικές καταστάσεις (περίθλαση 
ηλεκτρονίων σθένους, ενεργειακά χάσµατα, 
µοντέλο σχεδόν ελευθέρου ηλεκτρονίου, 
συναρτήσεις Bloch, θεωρία ενεργειακών 
ζωνών, ζώνες Brillouin, η µέθοδος της ισχυ-
ρός δέσµευσης, τύποι στερεών: µονωτές, 
µέταλλα και ηµιαγωγοί). 

Προαπαιτούµενο: Κλασική και Κβαντική Μηχανική

ΜΥ 333 Κινητική και Μετασχηµατισµοί 
Φάσεων

Το µάθηµα αυτό εισάγει το φοιτητή στα 
διάφορα κινητικά φαινόµενα και διεργασί-
ες που καθορίζουν τους µετασχηµατισµούς 
φάσεων. Θέµατα: Θερµοδυναµική διαλυµά-
των, διαγράµµατα φάσεων ισορροπίας και 
τράπεζες δεδοµένων, µηχανισµοί και πεδία 
διάχυσης, όρια και διεπιφάνειες κόκ¬κων, 
πυρηνοποίηση, µορφολογική αστάθεια 
διεπιφανειών, στερεοποίηση δενδριτών, 
ευτεκτική ανάπτυξη, µικροδιαχωρισµός φά-

σεων, µετασχηµατισµοί λόγω διάχυσης στη 
στερεά κατάσταση, κροκίδωση, επανακρυ-
σταλλοποίηση, µετασχηµατισµοί χωρίς διά-
χυση, µαρτενσιτικοί µετασχηµατισµοί. 

Προαπαιτούµενα: Χηµεία Ι, 
Επεξεργασία Υλικών I

ΜΥ 334 Επιστήµη και Τεχνολογία 
Πολυµερών

Το µάθηµα αυτό έχει σκοπό να εισαγάγει το 
φοιτητή στις βασικές αρχές της επιστήµης 
των πολυµερικών υλικών. Θέµατα: ∆οµή, 
ιδιότητες και χηµεία πολυµερικών ενώσε-
ων. Συµπεριφορά φάσεων και διαλυµάτων. 
Φυσικές καταστάσεις, ρεολογική και ιξω-
δοελαστική συµπεριφορά. Παραµορφωτική 
συµπεριφορά κρυσταλλικών πολυµερών. 
Παραγωγή και επεξεργασία πολυµερών. 
Χαρακτηρισµός µικροδοµής. Σχεδιασµός 
πολυµερών για συγκεκριµένες εφαρµογές. 

Προαπαιτούµενα: Χηµεία II, 
Μηχανολογικά Υλικά II

ΜΥ 335 Εργαστήριο Υλικών

Αυτό είναι το βασικό εργαστήριο στο οποίο 
ο φοιτητής εξοικειώνεται µε τα βασικά πει-
ράµατα χαρακτηρισµού και επεξεργασίας 
υλικών. Θέµατα: Χρησιµοποίηση διαφορε-
τικών υλικών (µέταλλα, πολυµερή, κεραµι-
κά, σύνθετα) στα πειράµατα. Κρυσταλλικές 
δοµές (fcc, bcc, hex, tetr., κλπ.). Περίθλαση 
ακτινών Χ (πολυκρύσταλλοι Αl, µονοκρύ-
σταλλοι Si). ∆ιάγραµµα φάσης και καµπύ-
λη ψύξεως / κρυσταλλοποίησης (Pb-Sn). 
Μικροδοµή / οπτική µικροσκοπία. Θερµική 
ανάκτηση και καθίζηση (Αl-Cu). Έλεγχος 
εκτατικής τάσης και ισχύος / πλαστικότη-
τας / ενέργειας θραύσης (Αl, PET, Al2O3, 
CFRP). Ερπυσµός (Ρb, PE). Ηλεκτρική 
αγωγιµότητα (Cu, brass). Μόνιµοι µαγνή-
τες (Co-Sm διαµεταλλικά). Οπτικές ιδιότη-
τες (ύαλοι). ∆ιάβρωση (Fe-Zn)
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ΜΥ 336 Ατοµικός και Νανοσκοπικός 
Χαρακτηρισµός

Σε αυτό το µάθηµα γίνεται µία εισαγωγή 
στις βασικές µεθόδους χαρακτηρισµού υλι-
κών στο ατοµικό και νανοσκοπικό επίπεδο, 
και στο φυσικό υπόβαθρο τους. Θέµατα: Η 
αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων, ιόντων και 
φωτονίων µε υλικά. Οπτική φορτισµένων 
σωµατιδίων, πηγές και δηµιουργία εικόνων. 
Γεωµετρική θεωρία περίθλασης από πλέγµα 
χώρου, µέθοδοι Ρούπι*. Μικροσκοπία σαρώ-
σεως (STM, AFM). Ηλεκτρονική µικροσκο-
πία σαρώσεως (SEM) και διέλευσης (TEM). 
Ανάλυση µε ακτίνες Χ. Φασµατοσκοπία 
απώλειας ενέργειας ηλεκτρονίων (EELS). 
Φασµατοσκοπία Auger και SIMS.

Προαπαιτούµενο: Φυσική 
Στερεάς Κατάστασης

ΜΥ 431 Προχωρηµένη Επεξεργασία 
Υλικών

Αυτό το µάθηµα είναι µία συνέχεια του 
προηγουµένου µαθήµατος για την επεξερ-
γασία υλικών (σε πιο προχωρηµένο επίπε-
δο). Θέµατα: Επεξεργασία ενισχυτών και 
συνθέτων στη στερεά, υγρή και αέρια φάση. 
Σχέσεις δοµής - ιδιοτήτων. Ελεγχόµενη 
επεξεργασία ηµιαγωγών για βέλτιστες ηλε-
κτρονικές και οπτικές ιδιότητες. Σχεδιασµός 
και παραγωγή νέων υλικών για εξαιρε-
τική απόδοση ηλεκτρονικών διατάξεων. 
Επεξεργασία µικρολιθογραφικών υλικών, 
αγωγών και διηλεκτρικών για ηλεκτρονικές 
εφαρµογές. Συζήτηση για τεχνικές επεξερ-
γασίας που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχα-
νία µικροηλεκτρονικών κυκλωµάτων κατά 
τη διάρκεια µετάλλωσης, σχηµατισµού 
διη¬λεκτρικών και λιθογραφίας.

Προαπαιτούµενα: Επεξεργασία Υλικών 
Ι, Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς 
Κατάστασης και Κρυσταλλογραφία, 
Κινητική και Μετασχηµατισµοί Φάσεων

ΜΥ 434 Μηχανολογικά Κεραµικά

Αυτό το µάθηµα εισάγει το φοιτητή στις 
βασικές αρχές των κεραµικών υλικών και 

το βοηθά να κατανοήσει τις ιδιότητες τους, 
µε έµφαση στις σχέσεις δοµής - ιδιότητες. 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να διδάξει, 
από φυσικοχηµικής πλευράς, τη θεµελιώδη 
ανάπτυξη, χρήση και έλεγχο των ιδιοτήτων 
µιας µεγάλης γκάµας κεραµικών υλικών. 

Προαπαιτούµενα:  
Χηµεία Ι, Μηχανολογικά Υλικά II

ΜΥ 432 Μεταλλικά Υλικά

Αυτό το µάθηµα στοχεύει να διδάξει τις 
σχέσεις κρυσταλλικών δοµών µε τις χηµι-
κές, φυσικές και µηχανολογικές ιδιότητες 
µετάλλων και κραµάτων. Άλλα θέµατα που 
θα εξεταστούν συµπεριλαµβάνουν ενισχυ-
τικούς µηχανισµούς, ανάλυση αστοχίας, 
διαγράµµατα φάσης και µετασχηµατισµούς 
σε κράµατα σιδήρου και άνευ σιδήρου, επε-
ξεργασία µεταλλικών κραµάτων (και επακό-
λουθη µικροδοµή και ιδιότητες), διάβρωση, 
αποικοδόµηση µετάλλων και ηλεκτροχηµι-
κές αντιδράσεις, θερµικές, ηλεκτρικές και 
µαγνητικές ιδιότητες µετάλλων κλπ. Το 
µάθηµα θα δώσει έµφαση σε µηχανολογικές 
εφαρµογές µεταλλικών κραµάτων. 

Προαπαιτούµενα: Χηµεία Ι, 
Μηχανολογικά Υλικά II

ΜΥ 435 Ηλεκτρικά, Οπτικά και 
Μαγνητικά Υλικά

Αυτό το µάθηµα αποτελεί συνέχεια της ει-
σαγωγής στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης, 
µε έµφαση στις οπτικές, ηλεκτρικές και 
µαγνητικές ιδιότητες των υλικών. Θέµατα: 
Ηλεκτρική αγωγιµότητα σε µέταλλα και 
κράµατα, ηµιαγωγοί και ηµιαγωγικές διατά-
ξεις, ηλεκτρική αγωγιµότητα σε πολυµερή, 
κεραµικά, και άµορφα υλικά. Η διηλεκτρική 
συνάρτηση του ηλεκτρονικού αερίου, οπτι-
κή ανάκλαση, απορρόφηση και εκποµπή, 
εφαρµογές (µέτρηση οπτικών σταθερών, 
λέιζερς, ολοκληρωµένα οπτοηλεκτρονι-
κά, οπτική εναποθήκευση). Βασικές αρχές 
µαγνητισµού, µαγνητικά φαινόµενα (δια-
µαγνητισµός, παραµαγνητισµός, σιδηρο-
µαγνητισµός, αντισιδηροµαγνητισµός), 
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µέθοδοι µέτρησης (NMR,EPR, κλπ.), εφαρ-
µογές (µαλακά και σκληρά µαγνητικά υλι-
κά, άµορφοι σιδηροµαγνήτες, µαγνητική 
εγγραφή, µαγνητικές µνήµες, µαγνητικά 
νανοϋλικά).

Προαπαιτούµενο: Φυσική 
Στερεάς Κατάστασης

ΜΜ-ΜΥ 412 Στατιστική και Έλεγχος 
Ποιότητας

Αυτό το µάθηµα στοχεύει να διδάξει τη ση-
µασία του στατιστικού ελέγχου διεργασίας 
και να εξοικειώσει το φοιτητή µε τις αρχές 
διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας. Τα θέ-
µατα που θα εξεταστούν µετά από µια σύ-
ντοµη ανασκόπηση των θεµελιωδών αρχών 
των συναρτήσεων κατανοµής πιθανοτήτων, 
συµπεριλαµβάνουν έλεγχο στατιστικής 
υπόθεσης, ανάλυση διασποράς, έλεγχο 
ποιότητας, στατιστικό έλεγχο διεργασίας, 
µέθοδο Taguchi, βέλτιστο σχεδιασµό, στα-
τιστικό σχεδιασµό πειραµάτων, παραγο-
ντικό σχεδιασµό, ανάλυση παλινδρόµησης, 
θεωρία αξιοπιστίας, ανάλυση κατάστασης 
αστοχίας. 

Προαπαιτούµενο: Μαθηµατικά Ι
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Μαθήµατα Επιλογής

ΜΜ 021 Εισαγωγή στην Εµβιοµηχανική

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγά-
γει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της 
εµβιο-µηχανικής και να τους βοηθήσει να 
αναπτύξουν το απαραίτητο υπόβαθρο πάνω 
στο οποίο θα κτιστούν άλλα µαθήµατα της 
εµβιοτεχνικής. Συγκεκριµένα, το µάθηµα 
καταπιάνεται µε τις εφαρµογές της µηχανι-
κής (στατικής και δυναµικής) στερεών σω-
µάτων και ρευστοµηχανικής σε προβλήµατα 
βιοιατρικής τεχνολογίας, χαρακτηριστικά 
έντασης-καταπόνησης των οστών, ιξωδο-
ελαστική συµπεριφορά των ιστών, ροή αί-
µατος στο καρδιαγγειακό σύστηµα, και την 
µη-Νευτώνεια συµπεριφορά του αίµατος. 
Θα δοθεί έµφαση στη µοντελοποίηση και σε 
κλινικές εφαρµογές.

Προαπαιτούµενα: Μηχανική II ή 
Κλασική και Κβαντική Μηχανική

ΜΥ 031 Βιοϋλικά

Στόχος του µαθήµατος είναι να εξοικειώσει 
τους φοιτητές µε τις βασικές ιδιότητες και 
τα χαρακτηριστικά των βιοϋλικών ούτως 
ώστε να αντιλαµβάνονται την απόκριση 
αυτών των υλικών στα διάφορα βιολογικά 
συστήµατα και ερεθίσµατα. Το µάθηµα θα 
εξετάσει τις διάφορες φυσικές, χηµικές και 
µηχανικές ιδιότητες υλικών όπως µετάλλων, 
κεραµικών, πολυµερών, συνθέτων, ευφυών, 
και φυσικών υλικών που χρησιµοποιούνται 
σε βιοϊατρικές εφαρµογές, την απόκριση 

των  βιοϋλικών σε βιολογικά συστήµατα 
όπως µηχανική κατάρρευση, διάβρωση, δι-
άλυση, απόπλυση, χηµική υποβάθµιση και 
φθορά, τη συµπεριφορά απόκρισης (όπως 
φλεγµονή,   θεραπεία τραυµάτων, καρκινο-
γένεια, ανοσογονικότητα, κυτταροτοξικό-
τητα, λοίµωξη,    τοπικές/διασυστηµατικές 
επιδράσεις) των ιστών στα βιοϋλικά κλπ. 

Προαπαιτούµενα: Εισαγωγή στη 
Βιολογία, Μηχανολογικά Υλικά 
Ι, Μηχανολογικά Υλικά II

ΜΜ 022 Βιοαισθητήρες και Συστήµατα

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιά-
σει µια γενική επισκόπηση των τύπων και 
σχετικών χαρακτηριστικών στοιχείων των 
διαφόρων βιοαισθητήρων ούτως ώστε να 
µπορούν οι φοιτητές να επιλέγουν την κα-
τάλληλη συσκευή για µία δεδοµένη βιοϊατρι-
κή εφαρµογή. Το µάθηµα εισάγει διάφορους 
ακουστικούς, οπτικούς, ηλεκτροµαγνητι-
κούς και ηλεκτροχηµικούς αισθητήρες κα-
θώς και τις εφαρµογές τους στα πεδία της 
φαρµακευτικής έρευνας, του διαγνωστικού 
ελέγχου, της περιβαλλοντικής ανίχνευσης 
κλπ.  Τα απαιτούµενα στοιχεία σχετικά µε 
την ευαισθησία, κόστος, µέγεθος, και ευκρί-
νεια των αισθητήρων και οργάνων ανίχνευ-
σης θα εξεταστούν επίσης. 

Προαπαιτούµενα: Εργαστήριο 
Μηχανολογικής Μηχανικής, 
Εισαγωγή στην Βιολογία
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ΜΜ 023 Τεχνολογία Ιστών

Αυτό το µάθηµα στοχεύει να εξοικειώσει 
τους φοιτητές µε τις βασικές µηχανολογι-
κές και βιολογικές αρχές του πεδίου της 
τεχνολογίας των ιστών και να δώσει παρα-
δείγµατα και στρατηγικές που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την παρασκευή ειδι-
κών ιστών για κλινική χρήση όπως δέρµα, 
οστά, χόνδρους, καρδιακούς ιστούς, και αι-
µοφόρα αγγεία.

Προαπαιτούµενο:  Εισαγωγή στη Βιολογία

ΜΜ 024 Θαλάσσια Υδροδυναµική

Σκοπός αυτού του µαθήµατος είναι να ει-
σαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές 
της κλασικής και υπολογιστικής θαλάσσι-
ας υδροδυναµικής και να τους βοηθήσει να 
αναπτύξουν το απαραίτητο υπόβαθρο πάνω 
στο οποίο θα κτιστούν άλλα µαθήµατα της 
ναυτοµηχανικής. Το µάθηµα θα καλύψει 
τις θεµελιώδεις εξισώσεις της ρευστοµη-
χανικής και τις εφαρµογές της σε διάφορα 
πεδία της θαλάσσιας υδροδυναµικής, δια-
τήρηση µάζας, ορµής και ενέργειας, άνωση 
και οπι¬σθέλκουσα, στρωτή και στροβιλώ-
δης ροή, διαστατική ανάλυση, επιπρόσθε-
τη µάζα, καθώς και γραµµικά επιφανειακά 
κύµατα συµπεριλαµβανόµενης και ταχύ-
τητας κύµατος, φαινόµενα διάδοσης, περι-
γραφή πραγµατικών θαλάσσιων κυµάτων, 
και κυµατικές δυνάµεις που ασκούνται 
σε δοµές. Στο πεδίο της υπολογιστικής 
υδροδυναµι¬κής, το µάθηµα θα καλύψει τη 
µεθοδολογία για τον υπολογισµό και ανά-
λυση ροής γύρω από την γάστρα, εισαγω-
γή στην αυτόµατη βελτιστοποίηση µορφής 
σε σχέση µε την αντίσταση του σκάφους, 
καθώς και βασική ανάλυση 8εα-κοορϊη§ 
για σκάφη και υπεράκτιες πλατφόρµες. 
Άλλα θέµατα που θα εξεταστούν συµπερι-
λαµβάνουν γεωφυσική ρευστοδυναµική, 
αλατότητα, κατανοµή θερµοκρασίας και 
πυκνότητας, θερµικό ισοζύγιο στους ωκεα-
νούς, ωκεάνια κυκλοφορία και γεωστροφι-

κές ροές, καθώς και επίδραση τάσης ανέµου. 
Εργαστηριακά έργα στη θαλάσσια µηχανική 
συµπεριλαµβανοµένων και του ελέγχου της 
αντίστασης του σκάφους, δυνάµεις άνωσης 
και οπισθέλκουσας σε βυθισµένα σώµατα, 
και προωθητικά συστήµατα θα ενισχύσουν 
την πρακτική πτυχή του µαθήµατος. 

Προαπαιτούµενο: Ρευστοµηχανική

ΜΜ 025 Σχεδιασµός Ωκεάνιων 
Συστηµάτων

Στόχος του µαθήµατος είναι να επεκτείνει 
και να εφαρµόσει τις γνώσεις των φοιτητών 
στον µηχανολογικό σχεδιασµό ωκεάνιων 
συστηµάτων µικρής κλίµακας. Το µάθηµα 
καταπιάνεται µε την ανάπτυξη του ορισµού 
του συστήµατος, τη διαδικασία σχεδια-
σµού, κατασκευή και λειτουργία ωκεάνιου 
συστήµατος µικρής κλίµακας, διδασκαλία 
χρήσης του εργαστηρίου µηχανηµάτων, και 
εφαρµογή των µηχανικών, ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συνιστωσών του σχετικού 
συστήµατος. Τέλος, το µάθηµα θα επιδείξει 
τη λειτουργία ωκεάνιων συστηµάτων σε ερ-
γαστηριακό ή θαλάσσιο περιβάλλον. 

Προαπαιτούµενα: Ρευστοµηχανική, 
Μηχανολογικός Σχεδιασµός

ΜΜ 026 Τεχνολογία Ναυτοκατασκευών

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιά-
σει µια γενική επισκόπηση της τεχνολογίας 
(συµπεριλαµβανόµενων και της συγκόλλη-
σης, χαλκοκόλλησης, κασσιτεροκόλλησης, 
χύτευσης, σφυρηλάτησης και µη καταστρο-
φικού ελέγχου) που αφορά την ναυπηγική 
και την βαρεία κατασκευή. Θα δοθεί έµφα-
ση και στις υποκείµενες επιστηµονικές αρ-
χές µίας δεδοµένης διαδικασίας καθώς και 
σε λεπτοµερή περιγραφή της τεχνικής και 
του σχετικού εξοπλισµού. 

Προαπαιτούµενο ή Συναπαιτούµενο: 
Συνένωση Υλικών
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ΜΜ 027 Εισαγωγή στο Μηχανολογικό 
Σχεδιασµό Ναυτικών Συστηµάτων

Στόχος του µαθήµατος είναι να βοηθή-
σει τους φοιτητές να χρησιµοποιήσουν 
τις γνώσεις τους στον επικουρούµενο από 
υπολογιστή σχεδιασµό και στη θαλάσσια 
υδροδυναµική για τον λεπτοµερή µηχανο-
λογικό σχεδιασµό και την κατασκευή ναυτι-
κών συστηµάτων και των συνιστωσών τους. 
Συγκεκριµένα, το µάθηµα θα καλύψει ανά-
λυση του σχεδιασµού καθώς και κατασκευή 
και έλεγχο συστηµάτων που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως καλύµµατα για ναυ-
τικά συστήµατα. Λογισµικά σχεδιασµού θα 
χρησιµοποιηθούν για βοήθεια στη µοντε-
λοποίηση και την περάτωση των σχετικών 
τεχνικών σχεδίων. Οι φοιτητές θα κατα-
σκευάσουν το τελικό προϊόν µε τη βοήθεια 
κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων και 
θα το ελέγξουν σε δεξαµενή µοντέλων ή σε 
φυσικό θαλάσσιο περιβάλλον. 

Προαπαιτούµενα: Μηχανολογικό 
Σχέδιο µε βοήθεια Υπολογιστή, 
Μηχανολογικός Σχεδιασµός

ΜΜ 028 Εισαγωγή στη Ναυπηγική

Στόχος του µαθήµατος είναι να εισαγάγει 
τις αρχές γεωµετρίας σκάφους για τον υπο-
λογισµό της αντοχής της γάστρας, αντί-
σταση σκάφους, υπολογισµό και σχέδιο 
µετατόπισης, µελέτη ευστάθειας (άθικτη 
και βεβλαµµένη κατάσταση), ανάλυση σχε-
δίων ναυπηγικών γραµµών και έλεγχος µο-
ντέλων σκαφών. 

Προαπαιτούµενο: Μηχανολογικός Σχεδιασµός

ΜΥ 031 Εισαγωγή στη Νανοτεχνολογία

Στόχος του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει 
µια ευρεία ανασκόπηση της νανο-τεχνολογί-
ας.  Με το τέλος του µαθήµατος, οι φοιτητές 
θα έχουν εξοικειωθεί µε τη βασική επιστή-
µη, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 
οργανικών και ανόργανων νανοϋλικών και 
θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν άλλα 
µαθήµατα σε αυτό το πεδίο.  Το µάθηµα θα 
καλύψει την ταξινόµηση νανοσυστηµάτων 

και µικρό συστηµάτων, τον µικροσκοπικό 
και µακροσκοπικό κόσµο, τη µοριακή κα-
τασκευή και την αυτοσυγκρότηση, την επί-
δραση της νανοτεχνολογίας στην κοινωνία, 
τη νανοεπι-στήµη/νανοτεχνολογία οργανι-
κών υλικών, τις δοµικές µονάδες ζωντανών 
οργανισµών, κύτταρα, DNA, RNA, γονίδια, 
πρωτεϊνοσύνθεση, βιοαισθητήρες, τεχνική 
ανασυνδιασµένου DNA και γενετική µη-
χανική.  Άλλα θέµατα που θα εξεταστούν 
συµπεριλαµβάνουν τη νανοεπιστήµη/νανο-
τεχνολογία ανόργανων υλικών, την εισαγω-
γή στη µοριακή χηµεία, τη κβαντοµηχανική 
και στατιστική µηχανική, τις χηµικές, ηλε-
κτρικές, µηχανικές, µαγνητικές, οπτικές και 
θερµικές ιδιότητες των νανοϋλικών και τις 
σχέσεις δοµής-ιδιοτήτων-εφαρµογών των 
νανοϋλικών.

ΜΥ 032 Νανοµηχανισµοί

Το µάθηµα είναι σχεδιασµένο να παρέχει 
µια λεπτοµερή εξέταση της τεχνολογίας 
που σχετίζεται µε τη δόµηση της ύλης σε να-
νοµετρική κλίµακα (µικρότερη από περίπου 
100 nm).  Θα εξεταστούν διάφορες προσεγ-
γίσεις δόµησης νανοδοµών και νανοµηχα-
νισµών, συµπεριλαµβανοµένων και των 
µεθόδων «από πάνω προς τα κάτω» και «από 
κάτω προς τα πάνω», όπως και τα πλεονε-
κτήµατα/µειονεκτήµατα της κάθε µεθόδου.  
Οι φοιτητές θα διδακτούν τις θεµελιώδεις 
αρχές φυσικής, χηµείας, και επιστήµης υλι-
κών που αφορούν τη νανοδόµηση, καθώς 
και πειραµατικές πτυχές της σχετικής δια-
δικασίας για τη δόµηση λειτουργικών µηχα-
νισµών σε νανοµετρική κλίµακα.  Το κάθε 
θέµα θα εξεταστεί ως προς τις υποκείµενες 
επιστηµονικές βάσεις, τις διάφορες δοµικές 
τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται σήµερα, 
τους οποιουσδήποτε περιορισµούς αυτών 
των τεχνολογιών και τέλος τους τρόπους 
µε τους οποίους µπορούν να συνδυαστούν 
οι διάφορες τεχνολογίες για τη δόµηση λει-
τουργικών µηχανισµών και δοµών. 

Προαπαιτούµενο: Μηχανολογικά Υλικά II
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ΜΥ 033 Νανοκατασκευή

Το µάθηµα στοχεύει να διδάξει τις βασικές 
αρχές του σχεδιασµού, κατασκευής, χαρα-
κτηρισµού και βελτιστοποίησης νανοδοµών 
και νάνο µηχανισµών.  Οι µαθητές θα εφαρ-
µόσουν τις γνώσεις τους σε πρακτικά προ-
σανατολισµένα παραδείγµατα.  Τα θέµατα 
που θα εξεταστούν συµπεριλαµβάνουν τα 
θεµελιώδη στοιχεία της µικροδόµησης, τα-
ξινοµία µικροσυστηµάτων και νανοσυστη-
µάτων, όπως επίσης και το σχεδιασµό και τη 
σύνθεσή τους, νανοµηχανική, µοριακή κα-
τασκευή και µηχανοσύνθεση, συνιστώσες 
νανοσυστηµάτων, µικροηλεκτροµηχανικά 
(ΜΕΜS) και νανολεκτροµηχανικά (ΝΕΜS) 
συστήµατα, σύνθεση και επεξεργασία να-
νοσυστηµάτων, µοντελοποίηση και προσο-
µοίωση νανοδοµών και νανοµηχανισµών, 
αισθητήρες, συστήµατα µικροελέγχου, 
σχεδιασµός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση 
νανοσυστηµάτων (µε ειδικά παραδείγµα-
τα), φωτολιθογραφία, µικροµορφοποίηση, 
νανοσωλήνες, βιοµιµητική, ολοκληρωµένα 
κυκλώµατα, ταχεία προτυποποίηση, κλπ. 

Προαπαιτούµενο: Εισαγωγή 
στη Νανοτεχνολογία

ΜΥ 034 Υπολογιστική Επιστήµη Υλικών

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να εισα-
γάγει τα θεµελιώδη στοιχεία των υπολογι-
στικών µεθοδολογιών µε εφαρµογή στην 
επιστήµη υλικών.  Το µάθηµα στοχεύει να 
προετοιµάσει τους φοιτητές για µεταπτυχι-
ακές σπουδές στα πεδία της νανοεπιστήµης 
και της νανοτεχνολογίας.  Τα θέµατα που 
θα εξεταστούν συµπεριλαµβάνουν βασικά 
στοιχεία αριθµητικής ανάλυσης (διαγωνο-
ποίηση και αντιστροφή πινάκων, εύρεση 
ιδιοτιµών και ιδιοδιανυσµάτων, λύση δι-
αφορικών εξισώσεων – µέθοδος  Euler, 
Runge-Kutta κλπ., εφαρµογές: εξισώσεις 
Laplace και Poisson, εξισώσεις διάδοσης 
θερµότητας και κύµατος), υπολογισµοί σε 
κρυσταλλικά πλέγµατα (κατασκευή δια-
νυσµάτων ευθέος και αντιστρόφου πλέγ-
µατος, παράγοντας δοµής, εφαρµογές στα 
διάφορα κρυσταλλικά συστήµατα, σταθερά 

Madelung, ανάκλαση Bragg), προσοµοιώ-
σεις και στατιστική φυσική (µέθοδοι Monte 
Carlo και Μοριακής ∆υναµικής - εφαρµογές 
σε κρυσταλλικά και άµορφα υλικά, συσχέ-
τιση µε πειράµατα), κβαντοµηχανικές προ-
σοµοιώσεις (πρότυ¬πο Kroning-Penney, 
µέθοδος ισχυράς δέσµευσης, ψευδοδυναµι-
κό Ashcroft, µέθοδοι πρώτων αρχών, υπο-
λογισµός ηλεκτρονικής δοµής, Μοριακή 
∆υναµική, εφαρµογές στην προσοµοίωση 
νανοδοµών).  Το µάθηµα συνοδεύεται από 
άσκηση στο εργαστήριο υπολογιστών.

Προαπαιτούµενα: Αρχές Προγραµµατισµού, 
Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς 
Κατάστασης και Κρυσταλλογραφίας

ΜΥ 035 Εισαγωγή στη 
Μικροηλεκτρονική

Στόχος του µαθήµατος είναι να εισαγάγει 
τα βασικά στοιχεία της µικροηλεκτρονι-
κής και των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων 
για να µπορούν οι φοιτητές να σχεδιάζουν 
πλήρη µικροελεκτροµηχανικά (ΜΕΜS) και 
συναφή συστήµατα.  Τα θέµατα που θα δι-
δαχτούν συµπεριλαµβάνουν ηλεκτρονικά 
στοιχεία, ανάπτυξη ηµιαγωγών, διατάξεις 
και ολοκληρωµένα κυκλώµατα, ηλεκτρονι-
κές ιδιότητες ηµιαγωγών, διόδους (επαφές 
ρ-η, επαφές 5ι:1ιοΚκγ, ωµικές επαφές µε-
τάλλου-ηµιαγωγού), διπολικά τρανζίστορς, 
τρανζίστορς επιδράσεως πεδίου (FET), 
οπτοηλεκτρονικές ηµιαγωγικές διατάξεις 
(LET, δίοδοι λέιζερ, οπτικοί αισθητήρες, 
φωτοδίοδοι, ηλιακές κυψελίδες). 

Προαπαιτούµενο: Φυσική Στερεάς Κατάστασης

ΜΜ 029 Ανανεώσιµη Ενέργεια

Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι να βο-
ηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το 
µέγεθος της σύγχρονης ενεργειακής κρίσης 
και τη σηµασία των διαφόρων ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας. Τα θέµατα που θα εξετα-
στούν συµπεριλαµβάνουν τα ενεργειακά 
προβλήµατα, ανανεώσιµες πηγές, ιστορικό 
αξιοποίησης ανανεώσιµης ενέργειας, βασι-
κά χαρακτηριστικά ανανεώσιµων πηγών, 



Τ Ο  Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

242

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Κ ΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

µεθόδων και τεχνολογιών αξιοποίησης, 
διαστασιολόγηση των συστηµάτων αξιο-
ποίησης, υπολογισµό δυναµικού ενέργειας, 
ηλιακή ενέργεια (φωτοθερµικά, φωτοηλε-
κτρικά και παθητικά ηλιακά συστήµατα), 
αιολική ενέργεια (τύποι αιολικών µηχανών, 
αιολική παραγωγή), γεωθερµική ενέργεια 
(χαµηλή ενθαλπία), βιοµάζα (δασική βιο-
µάζα, υποπροϊόντα γεωργικής παραγωγής, 
απορρίµµατα από φάρµες βοοειδών, χαρα-
κτηριστικά αστικών απορριµµάτων, φυσικές 
και χηµικές ιδιότητες, µέθοδοι διαχείρισης 
και τεχνολογίες αξιοποίησης), υδραυλική 
ισχύς, (υδραυλικές µηχανές, υδροηλεκτρι-
κοί σταθµοί), θαλάσσια ενέργεια (παλίρ-
ροια, κύµατα, και διαφορές θερµοκρασίας), 
συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας (απο-
θήκευση θερµικής, µηχανικής και χηµικής 
ενέργειας).

Προαπαιτούµενο: Εισαγωγή στη 
∆ιαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλον

ΜΥ 036 Δοµικά Υλικά

Το µάθηµα αυτό στοχεύει να εξοικειώσει 
τους φοιτητές µε τα κριτήρια επιλογής δια-
φόρων δοµικών υλικών µε βάση τις ιδιότη-
τες και τα χαρακτηριστικά τους. Το µάθηµα 
θα εξετάσει φυσικές, χηµικές, µηχανικές, 
θερµικές, ακουστικές και ηλεκτροµαγνητι-
κές ιδιότητες δοµικών υλικών, πρότυπα και 
έλεγχο ποιότητας τους, φυσικούς λίθους και 
αδρανή υλικά (συµπεριλαµβανόµενου και 
γεωλογικού και ορυκτολογικού χαρακτη-
ρισµού τους) για κατασκευή σκυροδέµατος 
και οδοποιία, εξόρυξη, κατασκευή, ταξινό-
µηση, ιδιότητες, διατήρηση και προστασία 
των δοµικών υλικών, ασβέστιο, κονίαµα, 
άργιλο, πλίνθο, ξύλο και ρητίνη, κατασκευή 
τσιµέντου, µεθόδους έλεγχου ποιότητας 
τσιµέντου, ειδικούς τύπους τσιµέντου, σκυ-
ρόδεµα και ιδιότητες του, µεταλλικά δοµι-
κά υλικά, δοµικός χάλυβας και ιδιότητες και 
έλεγχος ποιότητας του. 

Προαπαιτούµενα: Μηχανολογικά 

Υλικά II, Μηχανολογικά Κεραµικά 
Προπτυχιακό Έργο Σχεδιασµού Ι&ΙΙ

ΜΜ 030 Θέρµανση, Εξαερισµός και 
Κλιµατισµός

Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει 
τους φοιτητές να εφαρµόσουν τις γνώσεις 
τους στη θερµοδυναµική, ρευστοµηχανι-
κή και διάδοση θερµότητας στην ανάλυση 
και επιλογή διαφόρων συνιστωσών των 
συστηµάτων θέρµανσης, εξαερισµού και 
κλιµατισµού (HVAC).  Το µάθηµα θα εξε-
τάσει τις συνιστώσες συστηµάτων HVAC 
σε οικιστικά και εµπορικά κτήρια, ψυχροµε-
τρική ανάλυση, συνθήκες άνεσης, υπολογι-
σµό θερµικών φορτίων και φορτίων ψύξης, 
σχεδιασµό/επιλογή συσκευών, υπολογισµό 
ενεργειακής χρήσης. 

Προαπαιτούµενα: Ρευστοµηχανική, 
∆ιάδοση Θερµότητας

ΜΜ 031 Επεξεργασία Στερεών 
Αποβλήτων

Το µάθηµα στοχεύει να επεξηγήσει την επί-
δραση σωστών πρακτικών επεξεργασίας 
αποβλήτων στο περιβάλλον και να διδάξει 
στους φοιτητές την ορθολογική µεθοδολο-
γία σχεδιασµού µιας χωµατερής. Τα θέµα-
τα που θα συζητηθούν συµπεριλαµβάνουν 
περιβαλλοντολογική προστασία και περι-
βαλλοντολογική οικονοµική, ζητούµενα 
για διαχείριση στερεών αποβλήτων φιλική 
προς το περιβάλλον, πηγές στερεών απο-
βλήτων, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηρι-
στικά, µεθόδους µείωσης της παραγωγής 
στερεών αποβλήτων, συστήµατα συλλογής 
αποβλήτων, µεταλλαγή αποβλήτων καθώς 
και µεταφορά, ανακύκλωση, διαχωρισµό 
και επιλογή αποβλήτων (µαζί µε διάφο-
ρα σχετικά παραδείγµατα).  Άλλα θέµατα 
συµπεριλαµβάνουν µηχανικές-βιολογικές 
διαδικασίες, ελασµατοποίηση, σχεδιασµό 
και πρότυπα για ασφαλείς χωµατερές, απο-
τέφρωση, καύση και διαχείριση τοξικών 
αποβλήτων και τη µελέτη συστηµάτων 
πολλαπλών µεταβλητών ως αναλυτικών ερ-
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γαλείων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Προαπαιτούµενα: Χηµεία Ι, 
Εισαγωγή στη Βιολογία

ΜΜ 032 Θεµελιώδεις Αρχές Καύσης

Στόχος του µαθήµατος είναι να βοηθήσει 
τους φοιτητές να εφαρµόσουν τις αρχές 
της θερµοδυναµικής, ρευστοµηχανικής και 
διά¬δοσης θερµότητας στη µελέτη της 
καύσης.  Το µάθηµα είναι χρήσιµο σε όσους 
ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν µεταπτυ-
χιακές σπουδές σε σχετικά γνωστικά αντι-
κείµενα όπως µηχανές εσωτερικής καύσης 
και αεριοστρόβιλους.  Τα θέµατα που θα 
εξεταστούν συµπεριλαµβάνουν εισαγωγή 
στη διαδικασία καύσης (θερµοδυναµικές 
αρχές καύσης, κινητική αντίδρασης, µετα-
φορά καύσης), αλυσιδωτές αντιδράσεις, 
ανάφλεξη, βαφή, όρια ευφλεκτότητας, εκ-
πυρσοκρότηση, ανάφλεξη και σταθερότητα 
φλόγας.  Το µάθηµα θα καλύψει επίσης την 
εισαγωγή στην τυρβώδη καύση προανάµι-
ξης.  Τέλος, η θεωρία καύσης θα εφαρµοστεί 
στις µηχανές εσωτερικής καύσης, κλιβά-
νους, αεριοστρόβιλους και κινητήρες πυ-
ραύλου. 

Προαπαιτούµενα:  
Ρευστοµηχανική, ∆ιάδοση Θερµότητας

ΜΥ 037 Διάβρωση και Προστασία

Το µάθηµα στοχεύει να εισαγάγει τις διάφο-
ρες µορφές διάβρωσης και τρόπους µε τους 
οποίους αυτή µπορεί να αποφευχθεί/παρε-
µποδιστεί.  Οι φοιτητές θα εκτιµήσουν ότι 
η διάβρωση είναι, σε πολλές περιπτώσεις, 
σηµαντικός παράγοντας στο µηχανολο-
γικό σχεδιασµό και τη σχετική επιλογή 
κατάλληλων υλικών. Τα θέµατα που θα δι-
δαχτούν συµπεριλαµβάνουν εισαγωγή στη 
διάβρωση, ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις, 
πόλωση, παθητικότητα, επιδράσεις πε-
ριβαλλοντικών µεταβλητών (επίδραση 
ταχύτητας, θερµοκρασίας, οξυγόνου, δι-
αβρωτικής συγκέντρωσης, µικροδοµής), 
µορφές διάβρωσης (γαλβανική διάβρωση, 
διάβρωση µε κρατήρες, διάβρωση κοιλο-

τήτων, περικρυσταλλική διάβρωση, µηχα-
νική διάβρωση, διάβρωση λόγω τάσεων), 
έλεγχο και εκτίµηση διάβρωσης, διάβρωση 
συγκεκριµένων κραµάτων, οξείδωση και δι-
άβρωση σε ψηλές θερµοκρασίες, µεθόδους 
προστασίας από διάβρωση (ανοδική και κα-
θοδική προστασία, παρεµποδιστές, φυσικές 
και χηµικές µέθοδοι). 

Προαπαιτούµενο: Μηχανολογικά Υλικά II

ΜΥ 038 Συνένωση Υλικών

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξοικειώ-
σει τους φοιτητές µε µερικές σηµαντικές 
τεχνικές συνένωσης υλικών ούτως ώστε να 
µπορούν να επιλέγουν την κατάλληλη δι-
αδικασία για οποιονδήποτε µηχανολογικό 
σχεδιασµό, δεδοµένων των σχετικών πε-
ριορισµών.  Τα θέµατα που θα εξεταστούν 
συµπεριλαµβάνουν τη µικροδοµική τρο-
ποποίηση των υλικών κατά τη διάρκεια του 
θερµικού κύκλου συγκόλλησης, συγκριτική 
ανάλυση διαφόρων διαδικασιών συγκόλλη-
σης µε τήξη (συγκόλληση τόξου, συγκόλ-
ληση µε ηλεκτρική αντίσταση, συγκόλληση 
δέσµης ηλεκτρονίων µεγάλου βάθους διείσ-
δυσης), διάδοση θερµότητας, σχηµατισµό 
παραµένουσας τάσης και επακόλουθη µη-
χανική παραµόρφωση, θεµελιώδεις αρχές 
συγκόλλησης στερεάς φάσης, αρχές χαλκο-
κόλλησης και κασσιτεροκόλλησης, εφαρµο-
γές.  Το µάθηµα θα εξετάσει επίσης επιλογή 
διαδικασίας, έλεγχο ποιότητας και αξιολό-
γηση συγκολλησιµότητας. 

Προαπαιτούµενο: Μηχανολογικά Υλικά II

ΜΥ 039 Σύνθετα Υλικά

Στόχος του µαθήµατος είναι να εισαγάγει το 
πεδίο των σύνθετων υλικών. Οι πρακτικές 
εφαρµογές των συνθέτων υλικών έχουν αυ-
ξηθεί σε τέτοιο βαθµό τα τελευταία χρόνια 
ούτως ώστε ο σύγχρονος µηχανικός/σχεδια-
στής αναµένεται να χρησιµοποιεί τα σύνθε-
τα υλικά πολύ συχνά στην εργασία του/της.  
Το µάθηµα θα ασχοληθεί κυρίως µε σύνθετα 
πολυµερικής µήτρας.  Τα θέµατα που θα συ-
ζητηθούν συµπεριλαµβάνουν ταξινόµηση 
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συνθέτων, τύπους οπλισµού και µητρικού 
υλικού (πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµα-
τα, εφαρµογές), κατασκευή, επεξεργασία, 
έλεγχο, συνάφεια, σχεδιασµό/βελτιστοποί-
ηση, κλασσική θεωρία πλακών, ανάλυση 
σύνθετων δοκών, πλακών και κελυφών. 
Στο εργαστήριο οι φοιτητές θα αποκτήσουν 
σηµαντικές πρακτικές γνώσεις στις κατα-
σκευαστικές µεθόδους hand lay-up, µορφο-
ποίηση µε εµβάπτιση (pultrusion).  Συνάµα, 
θα διδαχτούν πρακτικές µεθόδους ενσωµά-
τωσης οπτικών, πιεζοκεραµικών και άλλων 
αισθητήρων και ενεργοποιητών σε σύνθετα 
υλικά. Το µάθηµα συνοδεύεται από άσκηση 
στο εργαστήριο. 

Προαπαιτούµενο: Μηχανική 
και ‘Έλεγχος Υλικών

ΜΜ 033 Εφαρµοσµένη Διάδοση 
Θερµότητας

Το µάθηµα αποτελεί συνέχεια του µαθήµα-
τος ∆ιάδοσης Θερµότητας και στόχος του 
είναι να ενισχύσει τις γνώσεις των φοιτητών 
στο πεδίο της διάδοσης της θερµότητας ού-
τως ώστε να µπορούν να αναλύουν και να 
σχεδιάζουν πιο προηγµένα θερµοµηχανικά 
συστήµατα.  Τα θέµατα που θα εξεταστούν 
συµπεριλαµβάνουν τις εφαρµογές θερµικής 
αγωγής, θερµικής ακτινοβολίας, µεταφοράς 
θερµότητας διά ρευµάτων, ροής, διάδοσης 
µάζας και θερµοδυναµικής στην ανάλυση 
και σχεδιασµό εναλλακτών θερµότητας και 
µάζας, περιοδικών αναγεννητήρων θερµό-
τητας, ψυκτικών πύργων κλπ. Γίνεται επί-
σης εισαγωγή σε υπολογιστικές µεθόδους 
στο πεδίο της διάδοσης θερµότητας (µέ-
θοδοι πεπερασµένων στοιχείων και διαφο-
ρών).

Προαπαιτούµενα: Ρευστοµηχανική, 
∆ιάδοση Θερµότητας

ΜΜ 034 Υπολογιστική Ρευστοδυναµική

Σκοπός του µαθήµατος είναι να προσφέρει 
µια λεπτοµερή εξέταση της υπολογιστικής 
ρευστοµηχανικής, για να µπορούν οι φοι-
τητές να αναλύουν πραγµατικές ροές µε 

τη βοήθεια κατάλληλων λογισµικών. Το 
µάθηµα θα καλύψει εισαγωγή στην υπολο-
γιστική ρευστοµηχανική µε εφαρµογές στη 
µηχανολογία, θεµελιώδεις εξισώσεις της 
ρευστοδυναµικής, µαθηµατική συµπεριφο-
ρά µερικών διαφορικών εξισώσεων, βασικά 
χαρακτηριστικά διακριτοποίησης, θεωρία 
και αριθµητικές τεχνικές της υπολογιστικής 
ρευστοµηχανικής, µετασχηµατισµό συντε-
ταγµένων, προηγµένη και µελλοντική αριθ-
µητική µεθοδολογία, µοντέρνα λογισµικά 
(συµπεριλαµβανοµένων και εργαλείων για 
την παραγωγή πλέγµατος και οπτικοποίη-
σης ροής).  Οι εργασίες των φοιτητών αφο-
ρούν ποικίλα συστήµατα µε σύνθετες ροές. 

Προαπαιτούµενα: Ρευστοµηχανική, 
∆ιάδοση Θερµότητας

ΜΜ 035 Συµπιεστή Ροή

Στόχος του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τις 
βασικές κλασικές και αριθµητικές τεχνικές 
συµπιεστής και υπερηχητικής ροής.  Τα θέ-
µατα που θα εξεταστούν συµπεριλαµβάνουν 
εξισώσεις διατήρησης σε ολοκληρωτική και 
διαφορική µορφή, ροή µίας διάστασης, πλά-
για κρουστικά κύµατα, κύµατα εκτόνωσης, 
ακροφύσια και διαχυτήρες, µη σταθερή 
κυµατική κίνηση, εξίσωση δυναµικού ταχύ-
τητας, γραµµικοποιηµένη ροή, κωνική ροή, 
και εισαγωγή στις αριθµητικές µεθόδους 
υπερηχητικής ροής.

Προαπαιτούµενο: Ρευστοµηχανική

ΜΜ 036 Εφαρµοσµένη Ρευστοµηχανική

Το µάθηµα αποτελεί συνέχεια του µαθήµα-
τος Ρευστοµηχανικής και στόχος του είναι 
να ενισχύσει τις γνώσεις των φοιτητών στα 
πεδία της ρευστοµηχανικής και σύνθετων 
ροών.  Τα θέµατα που θα εξεταστούν είναι 
δυναµική ροή, ιξώδης ροή, ευστάθεια και 
µετάβαση στην τύρβη, θεµελιώδεις αρχές 
τύρβης, τυρβώδες οριακό στρώµα και εισα-
γωγή στη µοντελοποίηση της τύρβης. 

Προαπαιτούµενα: Ρευστοµηχανική, 
∆ιάδοση Θερµότητας
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Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και  Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Εισαγωγή

Το Τµήµα προσφέρει τις δύο πιο κάτω κα-
τευθύνσεις µε τα αντίστοιχα προγράµµατα 
σπουδών τα οποία καλύπτουν πλήρως τις 
ανάγκες του 21ου αιώνα. 

• Πολιτικών Μηχανικών

•  Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής

Οι εν λόγω ειδικεύσεις διαδραµατίζουν έναν 
σηµαντικό ρόλο στον προσδιορισµό, την 
ταξινόµηση, τη διαµόρφωση, τη δηµιουργία 
και τη διατήρηση του οικοδοµηµένου περι-
βάλλοντος έτσι ώστε να προσαρµόζεται µε 
πλήρη αρµονία στο φυσικό περιβάλλον.

Οι Πολιτικοί Μηχανικοί είναι αρµόδιοι για 
τον προγραµµατισµό, τον σχεδιασµό, την 
κατασκευή και τη συντήρηση των κτηρίων, 
δρόµων και γεφυρών, λιµανιών, φραγµάτων, 
παράκτιων υποδοµών, αερολιµένων, συστη-
µάτων τροφοδοσίας νερού, παροχής καθα-
ρού νερού και υγειονοµικής φροντίδας κ.ά.  
Το επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού 
προσφέρει ένα ευρύ φάσµα επαγγελµατικών 
ευκαιριών στους κατόχους του τόσο σε εθνι-
κό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  Οι Πολιτικοί 
Μηχανικοί σήµερα έχουν την ευκαιρία να 
εφαρµόσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορα 
κατασκευαστικά έργα µικρής και µεγάλης 
εµβέλειας και να εργαστούν σε οµάδες µελε-
τών στις οποίες συµµετέχουν άτοµα από ένα 
ευρύ φάσµα ειδικοτήτων.  Με αυτές τις δυ-
νατότητες οι Πολιτικοί Μηχανικοί µπορούν 
να βοηθήσουν στην κατασκευή κτηρίων µε 
τη χρήση οικολογικών συστηµάτων καθώς 

και στην ανάπτυξη και παροχή πρακτικών 
λύσεων, όπως, για παράδειγµα µε τη µέθοδο 
ανάλυσης του ‘κύκλου ζωής’ χρησιµοποιώ-
ντας ευφυή αστικά συστήµατα και δίκτυα 
υποδοµών.  Όλο και περισσότερο δίνεται η 
ευκαιρία στους Πολιτικούς Μηχανικούς να 
έλθουν σε επαφή µε νέες τεχνολογίες που 
θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν τις απο-
τελεσµατικότερες λύσεις και να έχουν µια 
σηµαντική συµβολή στην κοινωνία.

Οι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Μηχανικοί 
Γεωπληροφορικής είναι αρµόδιοι για τη 
µέτρηση, µελέτη και διαχείριση του τρισ-
διάστατου χώρου µέσω της ανάπτυξης και 
εφαρµογής πολύπλοκων τεχνικών, ανάλυ-
σης, επεξεργασίας και ερµηνείας µεγάλης 
έκτασης µετρητικών και ποιοτικών πλη-
ροφοριών, οι οποίες προέρχονται από το 
τρισδιάστατο γεωγραφικό µας περιβάλλον.  
Είναι επίσης αρµόδιοι για την ανάπτυξη 
νέων µεθόδων και τεχνικών µέτρησης κα-
θώς επίσης και για τη µελέτη των αλληλε-
ξαρτήσεων και µεταβολών των επίκτητων 
πληροφοριών αναλόγως των εφαρµογών 
τους.  Αυτές οι εφαρµογές κυµαίνονται 
από τις τοπογραφικές, φωτογραµµετρικές, 
υδρογραφικές, γεωδαιτικές και γεωφυσικές 
έρευνες, την τηλεπισκόπηση και τα γεωγρα-
φικά συστήµατα πληροφοριών (GIS) ως τον 
τοπικό και περιφερειακό προγραµµατισµό, 
τον περιβαλλοντικό έλεγχο, την αρχαιολο-
γία και την παράκτια διαχείριση κ.ά.

Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών & 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής του 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου έχει 
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αναπτύξει υψηλού επιπέδου προγράµµατα 
σπουδών που οδηγούν τους σπουδαστές 
στην εξασφάλιση προπτυχιακών και µετα-
πτυχιακών τίτλων σπουδών.  Οι απόφοιτοι 
του Τµήµατος θα µπορούν να εργαστούν σε 
ένα δυναµικό και ευνοϊκό περιβάλλον που 
θα τους επιτρέπει να αναπτύξουν το ευρύ 
φάσµα των δεξιοτήτων που είναι απαραίτη-
τες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
των υποδοµών του χώρου µέσα στον οποίο 
δραστηριοποιούνται.

Όραµα και Στόχοι του Τµήµατος

Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών & 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής παρέχει 
προγράµµατα σπουδών και έρευνας υψηλής 
ποιότητας µε διεθνείς προσανατολισµούς.  
Το Τµήµα προσφέρει στους σπουδαστές 
την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα ισχυρό 
τεχνικό και θεωρητικό υπόβαθρο µέσω των 
προγραµµάτων σπουδών τους.  Επίσης οι 
σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να κατα-
νοήσουν καλύτερα την πρακτική σηµασία 
της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν µε σκο-
πό την ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτή-
των για µελλοντική δραστηριοποίησή τους 
στον επαγγελµατικό τους χώρο. 

Το Τµήµα στοχεύει στην άµεση εµπλοκή 
του µε τη βιοµηχανία, τα γραφεία µελετών 
και τους δηµόσιους φορείς.  Αυτό θα δώσει 
στους σπουδαστές την ευκαιρία να έλθουν 
σε άµεση επαφή µε τις τρέχουσες εξελίξεις 
στο χώρο του Πολιτικού Μηχανικού και του 
Τοπογράφου Μηχανικού και ταυτόχρονα 
να εργαστούν παράλληλα µε τους επαγγελ-
µατίες µέσω της πρακτικής εξάσκησής τους 
και της συµµετοχής τους σε ατοµικές και 
οµαδικές µελέτες.

Το Τµήµα στοχεύει στην ανάπτυξη συνερ-
γασιών µε άλλα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα από 
τον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο καθώς και 
στην ενθάρρυνση τόσο του θεσµού ανταλ-
λαγής των φοιτητών όσο και της καθιέρω-
σης του θεσµού της συνεργασίας µέσω των 
επισκεπτών ακαδηµαϊκών. 

Τα προγράµµατα σπουδών του Τµήµατος 
στοχεύουν στην παροχή στους σπουδα-
στές ενός θεωρητικού και τεχνικού υπό-
βαθρου στις κατευθύνσεις του Πολιτικού 
Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού και 
Μηχανικού Γεωπληροφορικής το οποίο θα 
λαµβάνει υπόψη τις τρέχουσες και µελλο-
ντικές ανάγκες της κοινωνίας.  

Η σειρά των επιλεγοµένων µαθηµάτων που 
προσφέρονται από το τµήµα και για τις δύο 
κατευθύνσεις παρέχει στους σπουδαστές 
την ευκαιρία να επιλέξουν µια από τις πιο 
σύγχρονες θεµατικές περιοχές, όπως είναι 
οι υπεράκτιες κατασκευές, η αντοχή στο 
χρόνο και η διαχείριση επικινδυνότητας κα-
τασκευών, η ραδιοµετρία και η µικροκυµα-
τική, η αποτύπωση µνηµείων, οι εκτιµήσεις 
αξιών ακινήτων κ.α.

Πρόγραµµα Σπουδών

Το Τµήµα απονέµει πτυχίο µε κατεύθυνση 
Πολιτικών Μηχανικών ή µε κατεύθυνση 
Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής.

Τα µαθήµατα του πρώτου έτους είναι κοινά 
και για τις δύο ειδικότητες.  Στα επόµενα 
έτη σπουδών υπάρχει σταδιακά µειούµενη 
αλληλοεπικάλυψη, ενώ αυξάνονται η ειδί-
κευση και η ευελιξία στην επιλογή εξειδι-
κευµένων µαθηµάτων.

Η δοµή των προγραµµάτων σπουδών 
του Τµήµατος βασίζεται στο σύστηµα 
Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων συµπε-
ριλαµβανοµένων των προαπαιτούµενων και 
υποχρεωτικών µαθηµάτων.  Για την από-
κτηση πτυχίου και στις δύο κατευθύνσεις 
απαιτείται η συµπλήρωση 247 Ευρωπαϊκών 
Πιστωτικών Μονάδων συµπεριλαµβανο-
µένων της διπλωµατικής εργασίας, της 
πρακτικής εξάσκησης και του µαθήµατος 
ελεύθερης επιλογής (ξένη γλώσσα). 

Από το τρίτο έτος σπουδών τους οι σπου-
δαστές έχουν την ευκαιρία να διαφοροποι-
ήσουν την ειδίκευσή τους µε την επιλογή 
διαφόρων µαθηµάτων από τρεις ροές µαθη-
µάτων.  Αυτές οι ροές µαθηµάτων καλύπτουν 
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πλήρως τις βασικές γνώσεις της Μηχανικής 
Υποδοµών (INFRA), της ∆οµοστατικής 
(DOMO) και της Γεωπληροφορικής (GEO).

Στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές θα 
έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλω-
µατική µελέτη συναφή µε το αντικείµενο 
της ειδικότητάς τους υπό την επίβλεψη 
καθηγητών του Τµήµατος.  Το Τµήµα θα 
παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους προ-
πτυχιακούς σπουδαστές να συµµετέχουν 
σε ερευνητικά προγράµµατα του τρέχοντος 
ενδιαφέροντος καθώς και να έρχονται σε 
άµεση επαφή µε τη βιοµηχανία και τους 
τελικούς χρήστες, εµπλουτίζοντας έτσι πε-
ρισσότερο την εκµάθησή τους.  Αυτό θα 
δώσει την ευκαιρία στους απόφοιτους του 
Τµήµατος να συνεχίσουν τις σπουδές τους 
σε µεταπτυχιακά ερευνητικά προγράµµατα.

Οι απαιτήσεις για απόκτηση πτυχίου πε-
ριλαµβάνουν την πρακτική εξάσκηση των 
φοιτητών σε κρατικές υπηρεσίες, εργο-
ληπτικές εταιρείες, γραφεία µελετών κ.α. 
κατά τη διάρκεια του δευτέρου και τρίτου 
έτους (στο τέλος της εξεταστικής περιόδου 
του 1ου εξαµήνου).  Η πρακτική εξάσκηση 
θα βοηθήσει σηµαντικά τους φοιτητές να 
αναπτύξουν περισσότερες πρακτικές εµπει-
ρίες.  Πρωταρχικός στόχος είναι η εφαρµο-
γή της διδασκόµενης θεωρίας στην πράξη 
και η άµεση επαφή µε τους επαγγελµατίες 
Πολιτικούς Μηχανικούς και Τοπογράφους 
Μηχανικούς.  Η πρακτική εξάσκηση θα βο-
ηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τις 
άµεσες ανάγκες της Κυπριακής αγοράς για 
µελλοντική εργοδότησή τους.
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ΠΤΥΧΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο Εξάµηνο 2ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΠΟΜ 111  Εισαγωγή στην Πληροφορική 5 ΠΟΜ 116 Τεχνική Μηχανική-Στατική 5

ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι 5 ΠΟΜ 132 Γεωδαισία ΙΙ 5

ΠΟΜ 112 Τεχνική Γεωλογία 3 ΠΟΜ 117 Μαθηµατικά ΙΙ 5

ΠΟΜ 113 Τεχνικό Σχέδιο και Σχεδίαση µε τη Bοήθεια 
Υπολογιστή ( CAD)

5 ΠΟΜ 118 Προγραµµατιστικές Τεχνικές/Τεχνολογία 
Λογισµικού 

5

ΠΟΜ 114 Φυσική 6 ΠΟΜ 119 Στατιστική, Θεωρία Σφαλµάτων και Μέθοδος 
Ελαχίστων Τετραγώνων

4

ΠΟΜ 115 Μαθηµατικά Ι 5 ΠΟΜ 181 Ενοποιηµένος Σχεδιασµός για Πολιτικούς 
Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και 
Μηχανικούς Γεωπληροφορικής

4

ΑΓΓ 122 Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς 4 ΑΓΓ 160 Αγγλικά για Πολιτικούς Μηχανικούς & 
Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς 
Γεωπληροφορικής

4

Σύνολο 33 Σύνολο 32

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

3ο Εξάµηνο 4ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΠΟΜ 221 Δοµικά Υλικά 5 ΠΟΜ 225 Ανάλυση Κατασκευών ΙΙ 5

ΠΟΜ 211 Μαθηµατικά ΙII 5 ΠΟΜ 226 Εδαφοµηχανική 5

ΠΟΜ 222 Αντοχή των Υλικών 5 ΠΟΜ 227 Οδοποιία Ι 5

ΠΟΜ 212 Εφαρµοσµένη Οικονοµική Επιστήµη 2 ΠΟΜ 214 Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήµατα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

4

ΠΟΜ 223 Ανάλυση Κατασκευών Ι 5  ΠΟΜ 215 Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Έργων 3

ΠΟΜ 224 Υδραυλική 5  ΠΟΜ 228 Σχεδιασµός Μεταφορών 4

ΠΟΜ 213 Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νοµοθεσίας 3

Σύνολο 30 Σύνολο 26

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ I: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – 2 ECTS 

Πίνακας Α: Πρόγραµµα Σπουδών ανά Εξάµηνο
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ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΠΟΜ 321 Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι 5 ΠΟΜ 312 Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων 4

ΠΟΜ 311 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα 4 ΠΟΜ 325 Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΙΙ 5

ΠΟΜ 322 Δυναµική Ανάλυση Κατασκευών 5 ΠΟΜ 326 Σεισµική Μηχανική 5

ΠΟΜ 323 Θεµελιώσεις 5

4 επιλογές από 6 αντικείµενα των ροών 
INFRA/DOMO (βλ. Πίνακα Β)

5

ΠΟΜ 324 Αποχετεύσεις και Διαχείριση Λυµάτων 5 5

1 επιλογή από 2 αντικείµενα  των ροών INFRA 
/DOMO (βλ. Πίνακα Β)

5

Σύνολο 29 Σύνολο 34

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ IΙ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – 2 ECTS 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

 ECTS ECTS

ΠΟΜ 327 Προεντεταµένο Σκυρόδεµα 5

4 επιλογές από 5 µαθήµατα 
(βλ. Πίνακα Β)

5

3 επιλογές από 5 αντικείµενα των ροών INFRA/
DOMO (βλ. Πίνακα Β)

5 5

5 5

5 5

1 επιλογή από 3 αντικείµενα της ροής GEO (βλ. 
Πίνακα Β)

5 ΠΟΜ 482 Διπλωµατική Μελέτη (7ο και 8ο εξάµηνο) 5

ΠΟΜ 481 Διπλωµατική Μελέτη  (7ο και 8ο εξάµηνο) 5 Μάθηµα Ελεύθερης Επιλογής (Ξένη 
Γλώσσα)

4

Σύνολο 30 Σύνολο 29
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Πίνακας Β: Κατ ‘ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήµατα για τους Πολιτικούς Μηχανικούς

Ροή Κωδικός Μαθήµατα Εξάµηνο ECTS

3ος ΧΡΟΝΟΣ

5ο Εξάµηνο: 1 επιλογή από 2 µαθήµατα των ροών INFRA/DOMO

INFRA-1 ΠΟΜ 341 Οδοποιία ΙΙ 5 5

DOMO-1 ΠΟΜ 351 Οικοδοµική Ι 5 5

6ο Εξάµηνο: 4 επιλογές από 6 µαθήµατα των ροών INFRA/DOMO

INFRA-2 ΠΟΜ 342 Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων Οδοποιίας 6 5

INFRA-3 ΠΟΜ 343 Οικονοµία των Μεταφορών 6 5

INFRA-4 ΠΟΜ 344 Ακτοµηχανική και Κατασκευή Λιµενικών Έργων 6 5

DOMO-2 ΠΟΜ 352 Υδραυλικά Έργα Ι 6 5

DOMO-3 ΠΟΜ 353 Μεταλλικές Κατασκευές 6 5

DOMO-4 ΠΟΜ 354 Οικοδοµική ΙΙ 6 5

4ος ΧΡΟΝΟΣ

7ο Εξάµηνο: 3 επιλογές από 5 µαθήµατα των ροών INFRA/DOMO

INFRA-5 ΠΟΜ 441 Διαχείριση Οδικών Έργων (Οδοποιία ΙΙΙ) 7 5

INFRA-6 ΠΟΜ 442 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 7 5

DOMO-5 ΠΟΜ 451 Υδραυλικά Έργα ΙΙ 7 5

DOMO-6 ΠΟΜ 452 Μεταλλικές και Σύµµεικτες Κατασκευές 7 5

DOMO-7 ΠΟΜ 453 Αριθµητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κατασκευών 7 5

7ο Εξάµηνο: 1 επιλογή από 3 µαθήµατα της ροής GEO

GEO-1 ΠΟΜ 461 Διαχείριση Γης 7 5

GEO-2 ΠΟΜ 462 Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασµός 7 5

GEO-3 ΠΟΜ 463 Υδρογραφία, Ωκεανογραφία και Θαλάσσια Γεωδαισία 7 5

8ο Εξάµηνο: 4 επιλογές από 5 µαθήµατα

INFRA-7 ΠΟΜ 443 Ανάλυση Γεφυρών και Σηράγγων 8 5

INFRA-8 ΠΟΜ 444 Αντοχή στο Χρόνο και Διαχείριση Επικινδυνότητας  Έργων Υποδοµής 8 5

INFRA-9 ΠΟΜ 445 Υπεράκτιες Κατασκευές 8 5

INFRA-10 ΠΟΜ 446 Υδρολογία 8 5

INFRA/DOMO 1 επιλογή από 6 αντικείµενα των ροών INFRA/DOMO (βλ. 60 εξάµηνο) 8 5
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡ. ECTS

Απαιτούµενα Μαθήµατα 49 229

Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής 1 4

Διπλωµατική 1 10

Πρακτική Εξάσκηση 2 4

Ολικό 53 247

Πίνακας Γ: Δοµή του Προγράµµατος Σπουδών
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ΠΤΥΧΙΟ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο Εξάµηνο 2ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΠΟΜ 111 Εισαγωγή στην Πληροφορική 5 ΠΟΜ 116 Τεχνική Μηχανική-Στατική 5

ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι 5 ΠΟΜ 132 Γεωδαισία ΙΙ 5

ΠΟΜ 112 Τεχνική Γεωλογία 3 ΠΟΜ 117 Μαθηµατικά ΙΙ 5

ΠΟΜ 113 Τεχνικό Σχέδιο και Σχεδίαση µε τη βοήθεια 
Υπολογιστή ( CAD)

5 ΠΟΜ 118 Προγραµµατιστικές   Τεχνικές/Τεχνολογία 
Λογισµικού 

5

ΠΟΜ 114 Φυσική Ι 6 ΠΟΜ 119 Στατιστική, Θεωρία Σφαλµάτων και Μέθοδος 
Ελαχίστων Τετραγώνων

4

ΠΟΜ 115 Μαθηµατικά Ι 5 ΠΟΜ 181 Ενοποιηµένος Σχεδιασµός για Πολιτικούς 
Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και 
Μηχανικούς Γεωπληροφορικής

4

ΑΓΓ 122 Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς 4 ΑΓΓ 160 Αγγλικά για Πολιτικούς Μηχανικούς & 
Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς 
Γεωπληροφορικής

4

Σύνολο 33 Σύνολο 32

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

3ο Εξάµηνο 4ο Εξάµηνο

 ECTS  ECTS

ΠΟΜ 211 Μαθηµατικά III 5 ΠΟΜ 233 Φωτογραµµετρία Ι 5

ΠΟΜ 222 Αντοχή των Υλικών 5 ΠΟΜ 226 Εδαφοµηχανική 5

ΠΟΜ 212 Εφαρµοσµένη Οικονοµική Επιστήµη 2 ΠΟΜ 227 Οδοποιία Ι 5

ΠΟΜ 231 Βάσεις Δεδοµένων για Τοπογράφους 
Μηχανικούς

4 ΠΟΜ 214 Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήµατα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

4

ΠΟΜ 224 Υδραυλική 5 ΠΟΜ 215 Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Έργων 3

ΠΟΜ 213 Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νοµοθεσίας 3 ΠΟΜ 228 Σχεδιασµός Μεταφορών 4

ΠΟΜ 232 Τηλεπισκόπηση Ι 5 ΠΟΜ 234 Χαρτογραφία Ι 4

Σύνολο 29 Σύνολο 30

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Ι) – 4 ECTS

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ I: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – 2 ECTS 

Πίνακας Δ: Πρόγραµµα Σπουδών ανά Εξάµηνο
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ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάµηνο 6ο Εξάµηνο

ECTS ECTS

ΠΟΜ 331 Γεωδαισία ΙΙΙ 4 ΠΟΜ 335 Δορυφορική Γεωδαισία 4

ΠΟΜ 311 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα 4 ΠΟΜ 336 Φωτογραµµετρία ΙΙ 5

ΠΟΜ 332 Κτηµατολόγιο Ι 3 ΠΟΜ 312 Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων 4

ΠΟΜ 333 Τηλεπισκόπηση ΙI 4 ΠΟΜ 337 Θεµατική Χαρτογραφία 4

ΠΟΜ 334 Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου 4
2 επιλογές από 4 αντικείµενα των ροών 
INFRA/GEO (βλ. Πίνακα E)

5

2 επιλογές από 4 αντικείµενα των ροών INFRA/
GEO (βλ. Πίνακα E)

5
5

Σύνολο 29 Σύνολο 27

ΘΕΡΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 4 ECTS

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΙΙ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - 2 ECTS

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο Εξάµηνο 8ο Εξάµηνο

 ECTS  ECTS

ΠΟΜ 431 Χαρτογραφία ΙΙ 4 ΠΟΜ 435 Εφαρµογές GIS 4

ΠΟΜ 432 Πολεοδοµία 4 ΠΟΜ 436 Αποτύπωση Μνηµείων 4

ΠΟΜ 433 Ραδιοµετρία και Μικροκυµατική 
Τηλεπισκόπηση

4 ΠΟΜ 437 Ψηφιακή Χαρτογραφία 4

ΠΟΜ 434 Εκτιµήσεις Αξιών Ακινήτων 3  1 επιλογή από τα υπόλοιπα αντικείµενα της  
ροής GEO (βλ. Πίνακα Ε)

5

1 επιλογή από 5 αντικείµενα των ροών INFRA/
DOMO του Πολιτικού Μηχανικού στο 7ο εξά-
µηνο (βλ. Πίνακα B)

5 ΠΟΜ 482 Διπλωµατική Μελέτη (7ο και 8ο εξάµηνο) 5

1 επιλογή από 2 αντικείµενα των ροών INFRA/
GEO (βλ. Πίνακα Ε)

5 Μάθηµα Ελεύθερης Επιλογής 
(Ξένη Γλώσσα)

4

ΠΟΜ 481 Διπλωµατική Μελέτη 
(7ο και 8ο εξάµηνο)

5

Σύνολο 30 Σύνολο 26
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Πίνακας Ε: Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήµατα  για τους Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής

Ροή Κωδικός Μαθήµατα Εξάµηνο ECTS

3ος ΧΡΟΝΟΣ

5ο Εξάµηνο: επιλογή 2 µαθηµάτων των ροών INFRA/GEO

INFRA-C ΠΟΜ 324 Αποχετεύσεις και Διαχείριση Λυµάτων 5 5

INFRA-1 ΠΟΜ 341 Οδοποιία ΙΙ 5 5

GEO-1 ΠΟΜ 461 Διαχείριση Γης 5 5

GEO-2 ΠΟΜ 462 Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασµός 5 5

6ο Εξάµηνο:  επιλογή 2 µαθηµάτων από τις ροές  INFRA/GEO

INFRA-2 ΠΟΜ 342 Σχεδιασµός Τεχνικών  Έργων Οδοποιίας 6 5

INFRA-3 ΠΟΜ343 Οικονοµία των Μεταφορών 6 5

GEO-3 ΠΟΜ 463 Υδρογραφία, Ωκεανογραφία και Θαλάσσια Γεωδαισία 6 5

GEO-4 ΠΟΜ 361 Γεωδαισία IV 6 5

4ος ΧΡΟΝΟΣ

7ο Εξάµηνο:  1 επιλογή από τις ροές INFRA/GEO

INFRA-6 ΠΟΜ 442 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 7 5

GEO-5 ΠΟΜ 464 Φωτογραµµετρία ΙΙI 7 5

8ο Εξάµηνο: 1 επιλογή από τα υπόλοιπα µαθήµατα της ροής GEO

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Υποχρεωτικό Καλοκαιρινό Μάθηµα: Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι  (100 Ώρες) 4 4

Θερινές Πρακτικές Ασκήσεις Σε Ειδικά Θέµατα Γεωπληροφορικής  (50 Ώρες) 6 4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡ. ECTS

Απαιτούµενα Μαθήµατα 51 221

Θερινές Πρακτικές Ασκήσεις 2 8

Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής 1 4

Διπλωµατική 1 10

Πρακτική Εξάσκηση 2 4

Ολικό 57 247

Πίνακας Z: Δοµή του Προγράµµατος Σπουδών



Τ Ο  Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

256

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Κ ΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Περιγραφή Μαθηµάτων 
Τα µαθήµατα του 1ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις

ΠΟΜ 111  Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική και τους Η/
Υ.  Παράσταση αριθµών και χαρακτήρων, 
αριθµητικά συστήµατα, πράξεις και µετα-
τροπές. ∆οµή των Η/Υ – υλικό και λογισµι-
κό.  Λειτουργικά συστήµατα, διεργασίες και 
δροµολόγηση - εισαγωγή στον προγραµ-
µατισµό, γλώσσες προγραµµατισµού.  Η 
έννοια του αλγόριθµου, βασικές δοµές 
(ακολουθία, σύγκριση, επανάληψη) και πα-
ραδείγµατα.  Στοιχεία δοµηµένης ανάλυσης 
και σχεδίασης προγράµµατος.  Ροή εργα-
σιών προγραµµατισµού – εισαγωγή στη 
C++: το περιβάλλον προγραµµατισµού, συ-
ντακτικό C++, τύποι µεταβλητών µνήµης.  
Block εντολών της C++, σειριακή εκτέλεση 
– έλεγχος ροής προγράµµατος, εκτέλεση 
υπό συνθήκη – καθιερωµένη είσοδος/ έξο-
δος (πληκτρολόγιο & οθόνη). Λογικές εκ-
φράσεις και σύνθετες δοµές ελέγχου ροής.  
Επαναληπτικές δοµές: τύποι και παραδείγ-
µατα.  Απλές εφαρµογές µε χρήση των βα-
σικών δοµών προγραµµατισµού. 

Η έννοια της συνάρτησης στην C++, τύ-
ποι συναρτήσεων.  Πίνακες ως µεταβλητές 
– επαναληπτικές εφαρµογές

ΠΟΜ 131  Γεωδαισία Ι

Εισαγωγή. Γη – ∆οµή - Βασικές κινήσεις.  
Σχήµα και µέγεθος της γης – Επιφάνειες 
αναφοράς.  Σφαίρα – υπολογισµοί στη 
σφαίρα.  Στοιχεία από τη θεωρία µετρήσεων 
– Μέση τιµή – µεταβλητότητα.  Μετρήσεις 
στη Γεωδαισία (µηκών – γωνιών).  Μέθοδοι 
αποτυπώσεων.  Υψόµετρο – Μέτρηση υψο-

µετρικών διαφορών. Μέθοδοι προσδιορι-
σµού υψοµετρικών διαφορών (εισαγωγή). 
Υπολογισµοί στο επίπεδο.  Βασικά γεωδαι-
τικά προβλήµατα.  Αλλαγή συστηµάτων 
καρτεσιανών συντεταγµένων.  Συστήµατα 
Συντεταγµένων – Αναφοράς.  Γήινο σύστη-
µα αναφοράς – Γεωδαιτικά συστήµατα ανα-
φοράς. Γεωδαιτικά Συστήµατα Αναφοράς 
που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα και 
Κύπρο.

Το µάθηµα περιλαµβάνει πρακτική εξάσκη-
ση- Εισαγωγή και εκπαίδευση στη χρήση 
τοπογραφικών οργάνων (π.χ. χρήση οπτι-
κού και ψηφιακού χωροβάτη, αποστασιοµέ-
τρων, ορθόγωνων, µετροταινιών κ.α.).

∆ίδονται υπολογιστικές ασκήσεις και ασκή-
σεις υπαίθρου στα ακόλουθα: Υψοµετρία, 
µέθοδοι µέτρησης (όργανα – συµβατικοί 
και ψηφιακοί χωροβάτες – υπολογισµοί), 
Αποτυπώσεις 

ΠΟΜ 112  Τεχνική Γεωλογία

Ενδογενής δυναµική Γεωλογία.  Σύσταση της 
γης, θερµοκρασία, ισοστασία.  Ενδογενείς 
δυνάµεις.  Θεωρία λιθοσφαιρικών πλακών.  
Τεκτονικές διεργασίες, τεκτονικά φαινόµε-
να.  Σεισµοί.  Επίδραση της γεωλογικής δο-
µής στη σεισµικότητα του ελληνικού χώρου.  
Εκρηξιγενείς διεργασίες.  Ηφαιστειότητα.  
Ορυκτά και πετρώµατα από µάγµα.  
Μεταµόρφωση, µεταµορφωσιγενή πετρώ-
µατα.  Εξωγενής δυναµική.  Αποσάθρωση, 
διάβρωση, απογύµνωση.  Επίδραση των νε-
ρών, υδροφόροι ορίζοντες.  Κατολισθήσεις.  
Κύκλοι διάβρωσης, καρστική και ποτάµια 
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διάβρωση.  Ακτές, µεταβολές και προστα-
σία ακτών.

Υπαίθριες εργασίες (Επί τόπου αναγνώριση 
πετρωµάτων και εδαφών. Χαρτογράφηση, 
Εκπαιδευτική εκδροµή σε φράγµατα, γέφυ-
ρες, πρανή δρόµων και περιοχές κατολισθή-
σεων).  Επισκέψεις σε διάφορες περιοχές 
της Κύπρου.

ΠΟΜ 113  Τεχνικό Σχέδιο και Σχεδίαση 
µε τη Βοήθεια Υπολογιστή (CAD)

Περιγραφή των σχεδιαστικών οργάνων.  
Αρχές σχεδίασης.  Καθορισµός κλιµάκων 
σχεδιασµού. Γραµµογραφία, υποµνήµατα.  
Aρµονικές και βασικές γεωµετρικές χαρά-
ξεις.  Απεικόνιση σχηµάτων και µορφών του 
δοµηµένου χώρου µε τη µέθοδο των ορθών 
προβολών.  Σχεδιασµός γεωµετρικού στερε-
ού στο χώρο υπό κλίµακα (κατόψεις , τοµές, 
όψεις, αξονοµετρικά).  Εφαρµογή σε αρχιτε-
κτονική σύνθεση.

Το τοπογραφικό σχέδιο και οι γενικοί κα-
νόνες σχεδίασης τοπογραφικού σχεδίου.  
Ακρίβεια του σχεδίου. Κάνναβος, πλαίσιο, 
υπόµνηµα. Αυτοσχέδιο.

Αρχές σχεδίασης τοπογραφικού σχεδίου.  
Σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος µε 
ορθογώνιες και πολικές συντεταγµένες.  
Απεικόνιση αναγλύφου µε ισοϋψείς καµπύ-
λες.  Έννοια παρεµβολής.  Σχεδίαση κτηµα-
τολογικού και ρυµοτοµικού διαγράµµατος.  
Απεικόνιση µηκοτοµής και διατοµών.  Το 
τοπογραφικό σχέδιο σε ψηφιακό περιβάλ-
λον.

ΠΟΜ 114  Φυσική Ι

Κινηµατική και δυναµική υλικού σηµείου. 
Έργο, ενέργεια, ορµή, θεώρηµα διατήρησης 
και εφαρµογές. Κινηµατική και δυναµική 
στερεού σώµατος, περιστροφική κίνηση, 
ροπή αδρανείας, στροφορµή.  Βαρύτητα 
και κεντρικές δυνάµεις.  Μηχανικές και 
ηλεκτρικές ταλαντώσεις, χαρακτηριστικά 
µεγέθη, εξίσωση ταλάντωσης και λύσεις 
της, συντονισµός, σύζευξη ταλαντωτών.  
Σχετικιστική µηχανική: σχετικότητα του 

ταυτοχρονισµού, σχετικότητα µήκους και 
χρόνου, σχετικιστική ορµή και ενέργεια, µε-
τασχηµατισµός Lorentz.  Η φύση του φωτός, 
νόµοι γεωµετρικής Οπτικής – Γεωµετρική 
Οπτική, κάτοπτρα, φακοί – Συµβολή του 
φωτός – Περίθλαση και πόλωση του φωτός

ΠΟΜ 115  Μαθηµατικά Ι  (Κοινό Μάθηµα 
Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας)

Εισαγωγικό µάθηµα στις αρχές του απειρο-
στικού λογισµού µε έµφαση στις εφαρµογές 
του.  Θέµατα υπό µελέτη περιλαµβάνουν: 
Μεταβλητές, συναρτήσεις, όρια και συνέ-
χεια συναρτήσεων – Παράγωγος και δι-
αφορικό συναρτήσεως – Παραγωγίσιµες 
συναρτήσεις: θεωρήµατα – Μελέτη µετα-
βολής συναρτήσεων –  Αόριστο ολοκλήρω-
µα – Ορισµένο ολοκλήρωµα – Εφαρµογές 
του ορισµένου ολοκληρώµατος – Σειρές 
– Στοιχειώδης θεωρία πιθανοτήτων, στατι-
στικές κατανοµές –  Μιγαδικοί αριθµοί και 
συναρτήσεις.

ΑΓΓ 122  Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς 
Σκοπούς

Το ΑΓΓ 122 είναι ένα τρίωρο µάθηµα την 
εβδοµάδα, τεσσάρων πιστωτικών µονάδων.  
Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για την από-
κτηση πτυχίου και επικεντρώνεται στην 
εκµάθηση των αγγλικών για ακαδηµαϊκούς 
σκοπούς (ΑΑΣ).  Στοχεύει να στηρίξει τις 
σπουδές των φοιτητών µε την ανάπτυξη 
της Αγγλικής γλώσσας σε ένα ακαδηµαϊκό 
επίπεδο.  Αυτή η σειρά µαθηµάτων σκοπεύ-
ει να εξοικειώσει τους φοιτητές µε κείµενα 
σχετικά µε θέµατα γενικού και ακαδηµαϊκού 
περιεχοµένου και ενδιαφέροντος.  Το υλικό 
θα χρησιµοποιηθεί για να εξοικειώσει τους 
φοιτητές µε είδη γραφής, όπως η αφήγηση 
και η περιγραφή.  Θα αναπτύξει επίσης τις 
δεξιότητες ακουστικής κατανόησης των 
φοιτητών.  Επιπλέον, οι φοιτητές θα έχουν 
την δυνατότητα να αναπτύξουν τον προ-
φορικό τους λόγο, συµµετέχοντας ενεργά 
σε διαλόγους, συνοµιλίες, και προφορικές 
παρουσιάσεις.
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ΠΟΜ 116  Τεχνική Μηχανική-Στατική

Eισαγωγή. Συστήµατα δυνάµεων.  Ισορροπία 
στερεών σωµάτων.  Κατανεµηµένες δυ-
νάµεις.  Kέντρα βάρους. Σύνθετοι φορείς 
(∆ικτυώµατα, πλαίσια).  Eσωτερικές δυνά-
µεις.  ∆ιαγράµµατα φορτίων διατοµής επι-
πέδων ευθύγραµµων και µη ευθύγραµµων 
δοκών.  ∆ιαγράµµατα φορτίων διατοµής δο-
κού στο χώρο.  Tάσεις και παραµορφώσεις 
(τροπές).  Yλικά µε συµπεριφορά ανεξάρτη-
τη από το χρόνο σε απλό εφελκυσµό.  Yλικά 
µε χρονικά µεταβλητή συµπεριφορά σε απλό 
εφελκυσµό.  Στρέψη λεπτόπαχου κυκλικού 
σωλήνα.  Pοπές αδράνειας. Tανυστές.

ΠΟΜ 132  Γεωδαισία ΙΙ

Επανάληψη βασικών εννοιών από το µάθη-
µα Γεωδαισία Ι.  Μετρήσεις γωνιών: Ορισµοί, 
όργανα µέτρησης γωνιών και διευθύνσε-
ων.  Μέθοδοι µέτρησης και υπολογισµοί, 
ακρίβειες.  Μετρήσεις µηκών: Όργανα και 
συστήµατα µέτρησης µηκών (µετροταινία – 
EDM).  Μέθοδοι µέτρησης, διορθώσεις και 
αναγωγές, ακρίβειες. Υψοµετρία: Βασικές 
έννοιες, µέθοδοι προσδιορισµού υψοµε-
τρικών διαφορών, γεωµετρική χωροστάθ-
µηση (όργανα, µεθοδολογία µετρήσεων, 
υπολογισµοί, ακρίβειες).  Τριγωνοµετρική 
υψοµετρία (όργανα, µεθοδολογία µετρή-
σεων, υπολογισµοί και διορθώσεις, ακρί-
βειες).  ∆ιαφορικά συστήµατα εντοπισµού: 
Γενικές αρχές, συστήµατα αναφοράς, όργα-
να, απόλυτος εντοπισµός. Εµβαδά. Όγκοι. 
Οδεύσεις. Αποτύπωση. Χάραξη .

Το µάθηµα περιλαµβάνει πρακτική εξάσκη-
ση (χρήση γεωδαιτικών οργάνων: ψηφιακού 
και λέιζερ χωροβάτη, Total Station, GPS, θε-
οδόλιχου). 

Έµφαση δίνεται στην χρήση του ολοκληρω-
µένου γεωδαιτικού σταθµού (Total Station) 
για τοπογραφικές εργασίες (χάραξη, αποτύ-
πωση, κ.ά.)

Προαπαιτούµενο: Γεωδαισία Ι

ΠΟΜ 117  Μαθηµατικά ΙΙ  (Κοινό 
Μάθηµα Σχολής  Μηχανικής και 
Τεχνολογίας )

Στο µάθηµα αυτό πρώτα γίνεται εισαγωγή 
στις βασικές αρχές της Γραµµικής Άλγεβρας.  
Ακολουθούν προχωρηµένα θέµατα απει-
ροστικού λογισµού.  Περιλαµβάνονται: 
∆ιανύσµατα – Στοιχειώδης θεωρία πινάκων 
και οριζουσών, εφαρµογές – Εξισώσεις ευ-
θείας και επιπέδου σε διανυσµατική µορφή 
– Επιφάνειες – Συναρτήσεις πολλών µετα-
βλητών – Παραµετρική αναπαράσταση επι-
φάνειας – Καµπυλόγραµµες συντεταγµένες 
– Πολλαπλή ολοκλήρωση – Επικαµπύλια 
και επιφανειακά ολοκληρώµατα. 

Προαπαιτούµενο: Μαθηµατικά Ι

ΠΟΜ 118  Προγραµµατιστικές Τεχνικές 
για Μηχανικούς/Τεχνολογία Λογισµικού

Επανάληψη βασικών δοµών προγραµ-
µατισµού και στοιχείων της γλώσσας 
C++. Παράµετροι συναρτήσεων, πίνακες 
ως παράµετροι – Εµβέλεια µεταβλητών. 
Αλφαριθµητικά (strings) στη C++ – Είσοδος/
έξοδος µε τις τυπικές συναρτήσεις της C++, 
µορφοποίηση δεδοµένων εξόδου.  Ρεύµατα 
εισόδου/ εξόδου – Είσοδος/έξοδος από/
προς αρχεία κειµένου.  Αλγόριθµοι ταξινό-
µησης και αναζήτησης σε πίνακες. ∆οµές 
δεδοµένων: structures, κλάσεις: ορισµός, 
αναφορά, χαρακτηριστικές συναρτήσεις. 
Εφαρµογές structures σε πίνακες και αρχεία 
– Αναδροµικές συναρτήσεις. ∆είκτες, δυνα-
µική παραχώρηση µνήµης. Κλάσεις: ορατό-
τητα πεδίων, πολυµορφισµός, εφαρµογές. 
Σύνθετες εφαρµογές µε κλάσεις και αρχεία. 
Αντικειµενοστραφής ανάλυση και σχεδίαση 
– στοιχεία προγραµµατισµού περιβάλλο-
ντος Windows. Επαναληπτικές εφαρµογές 
και παραδείγµατα.

Προαπαιτούµενο: Εισαγωγή 
στην Πληροφορική
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ΠΟΜ 119  Στατιστική, Θεωρία 
Σφαλµάτων και Μέθοδος Ελαχίστων 
Τετραγώνων 

Περιγραφική Στατιστική.  Έννοια της πι-
θανότητας, νόµοι και ιδιότητες αυτής.  
Υπό συνθήκη πιθανότητα, ανεξαρτησία 
ενδεχοµένων, θεώρηµα του Bayes.  Τυχαία 
µεταβλητή και κατανοµή αυτής.  Μέση 
τιµή, διασπορά και ιδιότητες αυτών.  
Ειδικές κατανοµές και εφαρµογές αυτών.  
∆ιµεταβλητές κατανοµές, ανεξαρτησία τυ-
χαίων µεταβλητών.  Κεντρικό οριακό θεώ-
ρηµα.  ∆ειγµατικές κατανοµές.  Εκτίµηση 
κατά σηµείο, διαστήµατα εµπιστοσύνης 
και έλεγχοι υποθέσεων.  Γραµµικό µοντέλο: 
εκτίµηση και έλεγχοι παραµέτρων, συντε-
λεστής προσαρµογής, πρόβλεψη.  Κριτήριο 
χ2 και γραφικός έλεγχος κατανοµής.  
Πίνακες συνάφειας.  Εφαρµογές µε χρήση 
στατιστικού πακέτου.  Εισαγωγή, έννοια 
συνόρθωσης, αρχή της µεθόδου Ελαχίστων 
Τετραγώνων.  Άµεσες παρατηρήσεις µιας 
µεταβλητής (Ισοβαρείς, Ανισοβαρείς).  
Πολυδιάστατα µεγέθη, Νόµος µετάδοσης 
µεταβλητοτήτων.  Αβεβαιότητες σε δύο 
διαστάσεις, έλλειψη σφάλµατος.  Μέθοδοι 
συνόρθωσης πολλών µεταβλητών, µέθοδος 
των εµµέσων παρατηρήσεων, µέθοδος των 
συµβατικών παρατηρήσεων. Γεωδαιτικές 
εφαρµογές συνορθώσεων.  

ΠΟΜ 181  Ενοποιηµένος Σχεδιασµός για 
Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους 
Μηχανικούς και Μηχανικούς 
Γεωπληροφορικής

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παράσχει 
στους φοιτητές την δυνατότητα να αποκο-
µίσουν τα απαραίτητα εφόδια και εµπειρίες 
για ολοκληρωµένη αντιµετώπιση και επί-
λυση σύγχρονων προβληµάτων Πολιτικής 
Μηχανικής και Γεωπληροφορικής. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

• ∆ιαλέξεις 

•  Εκπόνηση από τους σπουδαστές και 
παρουσίαση ανά οµάδα ολοκληρω-
µένης πρότασης τους για θέµατα που 

αφορούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς 
και τους Τοπογράφους Μηχανικούς και 
Μηχανικούς Γεωπληροφορικής. 

•  Οµαδική εργασία, διαχείριση οµάδας 
και διαπροσωπικές δεξιότητες

•  Προσδιορισµός και αξιολόγηση τεχνι-
κών προβληµάτων µε σκοπό την επίλυ-
σή τους

•  Τεχνικές εκθέσεις / σχεδίαση µε Η/Υ και 
προγράµµατα CAD.

• Παρουσιάσεις

ΑΓΓ 160  Αγγλικά για Πολιτικούς 
Μηχανικούς & Τοπογράφους 
Μηχανικούς και Μηχανικούς 
Γεωπληροφορικής

Το ΑΓΓ 160 είναι ένα τρίωρο µάθηµα την 
εβδοµάδα, τεσσάρων πιστωτικών µονά-
δων.  Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για 
την απόκτηση πτυχίου και επικεντρώνεται 
στην εκµάθηση των αγγλικών για συγκε-
κριµένους ακαδηµαϊκούς σκοπούς (AEAΣ).  
Είναι ειδικά σχεδιασµένο για να εξυπηρε-
τήσει τις ανάγκες των φοιτητών στο Tµήµα  
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής.  Το υλικό που θα χρη-
σιµοποιηθεί θα δώσει την ευκαιρία στους 
φοιτητές να εξοικειωθούν µε διάφορα είδη 
κειµένων (προσφορές, εργαστηριακές ανα-
φορές, υπηρεσιακά σηµειώµατα, εγχειρίδια 
οδηγών), και είδη γραφής (ανάλυση αιτιών 
και αποτελεσµάτων).  Επιπλέον, θα δοθεί 
ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν τον 
προφορικό τους λόγο, λαµβάνοντας µέρος 
σε συζητήσεις, κάνοντας προφορικές πα-
ρουσιάσεις κ.α.  Τέλος, ένας άλλος στόχος 
είναι να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να 
αναπτύξουν επαρκές λεξιλόγιο, φωνολογι-
κό έλεγχο και κοινωνιογλωσσολογική αντί-
ληψη έτσι ώστε να µπορούν να εκφραστούν 
µε ένα ικανοποιητικό βαθµό σαφήνειας, ευ-
φράδειας και αυθορµητισµού.
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Περιγραφή Μαθηµάτων 
Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών

ΠΟΜ 221  Δοµικά Υλικά

Εισαγωγή, Γενικές ιδιότητες των υλικών, 
Τεχνική των µετρήσεων. Κονίες, τσιµέντο, 
προστασία έναντι θερµότητας και ψύχους.  
Μέθοδοι - υλικά θερµοµόνωσης.  Προστασία 
έναντι υγρασίας.  Μέθοδοι - υλικά φραγµά-
των υδρατµών.  Ασφαλτικά υλικά - πλαστι-
κά υλικά - εφαρµογές των ασφαλτικών και 
πλαστικών υλικών στις στεγανοποιήσεις.  
Υλικά προστατευτικών επιστρώσεων επι-
φανειών.  Χρώµατα - συγκολλητικές ύλες.  
Υλικά πληρώσεως - φυσικοί λίθοι - µάρµα-
ρα -τεχνητοί λίθοι και πλάκες. Ξύλο - Ύαλος 
- Λοιπά υλικά. Αδρανή, κονιάµατα, σκυρο-
δέµατα, σίδηρος, χάλυβες, λοιπά µέταλλα.  
Προστασία έναντι ήχου - µέθοδοι - υλικά 
ηχοµόνωσης.  Εργαστηριακές ασκήσεις και 
ασκήσεις από τον πίνακα.

ΠΟΜ 211  Μαθηµατικά ΙΙΙ  

∆ιαφορικές Εξισώσεις:
Βασικές έννοιες. Τεχνικές επιλύσεως εξισώ-
σεων πρώτης τάξεως και φυσικές εφαρµογές.  
Θεωρήµατα Υπάρξεως και Μοναδικότητος.  
Γραµµικά συστήµατα και εκθετική πινάκων.  
Γραµµικές εξισώσεις υψηλοτέρας τάξεως.

Μέθοδοι δυναµοσειρών: Οµαλές και ιδι-
άζουσες λύσεις.  Οµαλή εξάρτηση λύσεων 
από παραµέτρους.

Χωρισµός των µεταβλητών – Σειρές Fourier. 
∆Ε πρώτης τάξης. Μη γραµµικές ∆Ε πρώτης 
τάξης. Γραµµικές

∆Ε δεύτερης τάξης. Ελλειπτικές, 
Παραβολικές, Υπερβολικές ∆Ε.

Αριθµητική Ανάλυση:-

• Μετάδοση και ανάλυση σφαλµάτων.

• Επίλυση µη γραµµικών εξισώσεων.

• Επίλυση γραµµικών συστηµάτων.

• Πολυωνυµική παρεµβολή και αριθµητική.

• Ολοκλήρωση.

• Νόρµες διανυσµάτων και πινάκων.

• Μέθοδοι υπολογισµού ιδιοσυστηµάτων.

• Ορθογώνια πολυώνυµα και κανόνες ολο-
κλήρωσης Gauss.

Προαπαιτούµενο: Μαθηµατικά ΙΙ

ΠΟΜ 222  Αντοχή των Υλικών

Eισαγωγή.  Tάση και παραµόρφωση στην 
αξονική φόρτιση.  Συµβιβαστό των µετατο-
πίσεων.  Tανυστής των τάσεων.  Tανυστής 
παραµορφώσεων.  Kαταστατικές εξισώσεις.  
Eπίπεδη ένταση και επίπεδη παραµόρφωση.  
Nόµοι αστοχίας υλικών.  Tεχνική Θεωρία 
στρέψης.  Kαθαρή κάµψη συµµετρικών 
δοκών. Eλαστοπλαστική κάµψη. Λοξή 
και έκκεντρη φόρτιση.  Kάµψη µε διάτµη-
ση.  Kάµψη συνθέτων διατοµών. Eλαστική 
γραµµή.  Υπερστατικοί φορείς.  Eνεργειακές 
µέθοδοι (αρχή των δυνατών έργων και µε-
τατοπίσεων, αρχή των δυνατών συµπληρω-
µατικών έργων, µέθοδος φορτίου, Θεώρηµα 
Castigliano, εφαρµογές σε υπερστατικούς 
φορείς, θεώρηµα Betti).

Προαπαιτούµενο: Τεχνική 
Μηχανική-Στατική
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ΠΟΜ 212  Εφαρµοσµένη Οικονοµική 
Επιστήµη

Βασικά οικονοµικά µεγέθη και ορισµοί.  Το 
οικονοµικό πρόβληµα, η προσφορά και η 
ζήτηση αγαθών. Θεωρία παραγωγής και 
κόστους παραγωγής.  Μορφές αγοράς.  
Εισαγωγή στους Εθνικούς Λογαριασµούς. 
Το υπόδειγµα του Keynes, ισορροπία στην 
αγορά αγαθών.  Το χρήµα.  Το υπόδειγµα 
IS-LM. Ισορροπία στην αγορά αγαθών και 
χρήµατος.  Το υπόδειγµα της Συνολικής 
Προσφοράς και της Συνολικής Ζήτησης. 
Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές 
Οικονοµικές Εξελίξεις.

ΠΟΜ 223  Ανάλυση Κατασκευών Ι

Aπλοί ισοστατικοί φορείς.  O δίσκος, η δο-
κός, ο δικτυωτός δίσκος.  Yπολογισµός των 
αντιδράσεων, των εσωτερικών δυνάµεων 
και των γραµµών επιρροής.  Σύνθετοι ισο-
στατικοί φορείς. Η αρχή των δυνατών έρ-
γων.  Mόρφωση και ανάλυση των σύνθετων 
φορέων, έλεγχος της κινητότητας, γραµµές 
επιρροής και εφαρµογή της αρχής των δυ-
νατών έργων.  Iσοστατικοί φορείς στο χώρο. 
Παραµορφώσεις ισοστατικών φορέων.  Oι 
εργικές προτάσεις, οι µοναχικές µετακι-
νήσεις, η ελαστική γραµµή.  Yπολογισµός 
των µετακινήσεων γραµµικών φορέων από 
εξωτερική φόρτιση και καταναγκασµό, ελα-
στικά φορτία και εφαρµογές της προτάσε-
ως του Mohr.  H µέθοδος των δυνάµεων:  
Tο στατικό κύριο σύστηµα, οι συνθήκες 
συµβιβαστού, η ένταση από φόρτιση και 
από καταναγκασµούς, οι µετακινήσεις και 
οι παραµορφώσεις, οι γραµµές επιρρο-
ής.  Oι συνηθισµένοι υπερστατικοί φορείς:  
H συνεχής δοκός, οι ενισχυµένες δοκοί, 
τα υπερστατικά πλαίσια και δικτυώµατα. 
Θερµοκρασιακά φορτία και µετακινήσεις.  
Tο υπερστατικό κύριο σύστηµα.  Συµµετρία 
και αντισυµµετρία στους υπερστατικούς 
φορείς.

Προαπαιτούµενο: Τεχνική 
Μηχανική-Στατική

ΠΟΜ 224  Υδραυλική 

Βασικές ιδιότητες ρευστών.  Υδροστατική.  
Παραµόρφωση ρευστού στοιχείου.  
Πιεζοµετρική και ενεργειακή γραµµή.  
Γενικές διαφορικές εξισώσεις συνέχειας 
και κίνησης (Navier-Stokes). Ιδανικά ρευ-
στά.  Εξισώσεις Euler.  Εξίσωση Bernoulli.  
Αριθµός Reynolds.  Στρωτή και τυρβώδης 
ροή.

Υδραυλικό και πιεζοµετρικό φορτίο, απώ-
λειες ενέργειας, χαρακτηριστικά µεγέθη 
αγωγών.  Οµοιόµορφη ροή σε ανοικτούς 
αγωγούς.  Ειδική ενέργεια.  Κρίσιµη ροή.  
Υδραυλικό άλµα. Βαθµιαίως µεταβαλ-
λόµενη ανοµοιόµορφη ροή. Εκχειλιστές.  
Αντλίες.

ΠΟΜ 213  Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής 
Νοµοθεσίας

Στοιχεία ∆ικαίου: Γενική Θεώρηση του 
∆ικαίου.  Επεξηγούνται οι βασικές νοµι-
κές έννοιες και οι κυριότερες νοµικές σχέ-
σεις των ακόλουθων κλάδων του ∆ικαίου: 
∆ηµόσιο ∆ίκαιο, Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, Αστικό 
∆ίκαιο, Εµπορικό ∆ίκαιο (Εµπορικών 
Πράξεων και εµπόρων, Εταιρειών), Εργατικό 
∆ίκαιο (Εργατικά Ατυχήµατα, ευθύνη του 
µηχανικού).

Τεχνική Νοµοθεσία: Νοµοθεσία για 
την κατασκευή των ∆ηµόσιων Έργων 
(Κυπριακή, Ευρωπαϊκή) (Τρόποι αναθέσε-
ως, Αναθέτουσες αρχές, Εργοληπτικές εται-
ρείες, σύναψη συµβάσεως, ανώµαλη εξέλιξη 
της συµβάσεως, κ.λπ.), Πολεοδοµικό ∆ίκαιο, 
Σχέσεις χωροταξίας, πολεοδοµίας, προστα-
σίας περιβάλλοντος, πηγές Πολεοδοµικού 
∆ικαίου, προστασία αρχιτεκτονικής κληρο-
νοµιάς.
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ΠΟΜ 225  Ανάλυση Κατασκευών ΙΙ

Εισαγωγή στη µέθοδο µετακινήσεων:  Tο 
βασικό σκεπτικό της µεθόδου, το γεωµε-
τρικό κύριο σύστηµα, η διαδικασία υπο-
λογισµού έντασης και παραµόρφωσης 
για πάγιους φορείς.  Η µέθοδος Cross – 
Εφαρµογή σε πάγιους φορείς.  Η κλασική 
µέθοδος µετακινήσεων στη γενική της µορ-
φή: Το βασικό σκεπτικό και η διαδικασία 
επίλυσης για πάγιους και κινητούς φορείς.  
Παραλληλισµός µε τη µέθοδο δυνάµεων.  
Ανάπτυξη της µεθόδου για ατενείς φορείς, 
υπολογισµός παραµόρφωσης και έντασης.  
Αντιµετώπιση µη ατενών φορέων, ατενών 
φορέων µε επιµέρους µη ατενή στοιχεία, 
εντατήρων, σηµειακών ελαστικών στηρί-
ξεων, θερµοκρασιακών φορτίων και µε-
τακινήσεων.  Αξιοποίηση συµµετρίας και 
αντισυµµετρίας, συνδυασµένη εφαρµογή 
των µεθόδων δυνάµεων και µετακινήσεων, 
υπολογισµός γραµµών επιρροής.  Εφαρµογή 
σε φορείς του χώρου, σε φορείς µε συνεχή 
ελαστική έδραση και σε προβλήµατα θεω-
ρίας δεύτερης τάξης και ελαστικής ευστά-
θειας.  Η µητρωική διατύπωση της µεθόδου 
των µετακινήσεων (Μητρωική στατική): 
∆ιακριτοποίηση και βαθµοί ελευθερίας, µη-
τρώα δυσκαµψίας και φορτίου, πεπερασµέ-
να στοιχεία ράβδου και δοκού στο επίπεδο 
και στο χώρο.  Η διαδικασία επίλυσης στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή.  Η θαµιστική µέ-
θοδος Cross: Γενικευµένη εφαρµογή σε πά-
γιους και κινητούς φορείς.

Προαπαιτούµενο: Ανάλυση Κατασκευών Ι

ΠΟΜ 226  Εδαφοµηχανική

Φύση και ιδιότητες των εδαφών.  ∆ιάκριση 
σε κατηγορίες και προτάσεις κατάταξης.  
Tο νερό του εδάφους και η επίδραση στη 
µηχανική συµπεριφορά του.  Mηχανική 
συµπεριφορά των εδαφών.  Yπολογισµός 
των τάσεων στο έδαφος.  Παραµορφώσεις 
του εδάφους.  Kαθιζήσεις των κατασκευών.  
Eξέλιξη µε το χρόνο. Πλευρικές ωθήσεις 
των εδαφών. Φέρουσα ικανότητα επιφα-
νειακών θεµελίων.  Eυστάθεια των πρανών. 
Kατολισθήσεις.

ΠΟΜ 227  Οδοποιία Ι

Eισαγωγή στην οδοποιία.  Bασικά κυκλο-
φοριακά µεγέθη.  ∆υναµική της κινήσεως 
του σχήµατος.  Στοιχεία γεωµετρίας της 
οδού: οριζοντιογραφία (καµπύλες συναρ-
µογής, επικλίσεις, διαπλατύνσεις), µηκο-
τοµή (κατά µήκος κλίσεις και συναρµογή 
τους) κατά πλάτος διατοµές, χωµατισµοί.  
Έλεγχος ορατότητας.  Γενικές αρχές χαρά-
ξεων.  Κριτήρια οδικής ασφάλειας.  Στοιχεία 
ισόπεδων-ανισόπεδων κόµβων. Oδός και 
περιβάλλον.

ΠΟΜ 214  Αρχές Γεωπληροφορικής και 
Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
(GIS)

Βασικά στοιχεία από τη θεωρία της γε-
ωπληροφορικής.  Βασικές έννοιες της 
γεωπληροφορικής:  Θεωρητική Βάση 
Γεωπληροφορικής - Ιστορική εξέλι-
ξη, Έννοιες του Χώρου και Χρόνου και 
Απεικόνιση Χωρικής Γνώσης, Μοντέλα του 
Πραγµατικού Χώρου, Υλοποίηση Χωρικών 
Εννοιών και Μοντέλων σε ένα Σύστηµα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών, Πηγές 
∆εδοµένων και Τεχνολογίες Συλλογής, 
Εφαρµογές. Αντικειµενοστραφή µοντέλα, 
µοντέλα συνεχών πεδίων, Στοιχεία χωρικών 
βάσεων δεδοµένων, µέθοδοι συσχέτισης/
σύνδεσης/ενοποίησης δεδοµένων, στοιχεία 
χωρικής ανάλυσης, στοιχεία ψηφιακής γρα-
φικής παρουσίασης.  Υλοποίηση των παρα-
πάνω εννοιών µε µια σειρά συσχετιζόµενων 
ασκήσεων που απαρτίζουν ένα σπονδυλωτό 
θέµα.

ΠΟΜ 215  Οργάνωση και Διοίκηση 
Τεχνικών Έργων

Χαρακτηριστικά Έργου και ∆ιάρκεια Ζωής.  
Αρχές της ∆ιαχείρισης Έργων.  Εκτίµηση.  
Ανάπτυξη Έργου και ∆ιαδικασία.  Βελτίωση 
της Απόδοσης της Επένδυσης.  Σχεδιασµός 
∆ιαχείρισης.  ∆ιαχείριση Μελετών. 
Οργάνωση της Κατασκευαστικής δια-
δικασίας. Έλεγχος Χρονοδιαγράµµατος 
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και Κόστους. ∆ιασφάλιση Ποιότητας και 
Ποιοτικός Έλεγχος. Ασφάλεια. Λειτουργικά 
∆ίκτυα.  Προµήθειες και ∆ιαχείριση 
Αρχείων. ∆ιαδικασία Ολοκλήρωσης

ΠΟΜ 228  Σχεδιασµός Μεταφορών

H διαδικασία σχεδιασµού στις µεταφο-
ρές.  Bασικές έννοιες.  Στάδια, συσχέτιση 
µε τη διαδικασία µελέτης και κατασκευής 
συγκοινωνιακών έργων.  Bασικές έννοι-
ες στη διαµόρφωση και έλεγχο υποδειγ-
µάτων. Θεωρητικές βάσεις και πρακτικοί 
υπολογισµοί για τα τέσσερα στάδια πρό-
βλεψης των µελλοντικών αναγκών για 
µετακινήσεις-παραδείγµατα, ασκήσεις: α) 
Γένεση των µετακινήσεων β) Kατανοµή 
στο χώρο γ) Kαταµερισµός κατά µέσον δ) 
Kαταµερισµός στο δίκτυο.  Kριτική θεώ-
ρηση της κλασικής διαδικασίας πρόβλεψης 
των αναγκών µετακινήσεων.  Παρουσίαση 
των αποσυνθετικών µοντέλων πρόβλεψης. 
Παραδείγµατα-παρουσίαση συγκεκριµέ-
νων µελετών σχεδιασµού µεταφορών και 
συζήτηση συγκεκριµένων θεµάτων επικαι-
ρότητας.

ΠΟΜ 321  Κατασκευές Οπλισµένου 
Σκυροδέµατος Ι

Eισαγωγή.  Aντοχή σκυροδέµατος.  
Στατιστική αξιολόγηση ιδιοτήτων του 
σκυροδέµατος.  Xαρακτηριστική αντοχή.  
Kατηγορίες σκυροδεµάτων. Aπαιτούµενη 
αντοχή.  Έλεγχος θλιπτικής αντοχής µε 
κριτήρια συµµορφώσεων Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Παράµετροι 
φόρτισης.  Eφελκυστική αντοχή. ∆ιαξονική 
επιπόνηση. ∆ιάγραµµα τάσεων-παρα-
µορφώσεων.  Mέτρo ελαστικότητας και 
λόγος Poisson. Eρπυσµός. Συστολή ξη-
ράνσεως. ∆οµικός χάλυβας. Kατηγορίες. 
Xαρακτηριστική αντοχή. ∆ιαγράµµατα τά-
σεων-παραµορφώσεων. Συνάφεια. Eνώσεις 
ράβδων, επικαλύψεις. Aνθεκτικότητα σκυρ/
τος. Mέθοδοι υπολογισµού οπλισµένου 
σκυροδέµατος.  Bασικές αρχές υπολογισµού 
των κατασκευών.  Mέθοδος οριακών κατα-
στάσεων.  Λειτουργία φορέων από οπλισµέ-

νο σκυρόδεµα.  ∆ιαστασιολόγηση φορέων 
για µεγέθη ορθής έντασης.  Kατανοµές πα-
ραµορφώσεων, ιδεατά διαγράµµατα σ-ε, 
διαδικασία υπολογισµού.  Mονοαξονική 
προέχουσα κάµψη πλακοδοκών. Προέχουσα 
θλίψη στο επίπεδο συµµετρίας. Προέχων 
εφελκυσµός. ∆ιαξονική κάµψη ορθογωνι-
κών διατοµών. Oριακή κατάσταση αστοχί-
ας από τέµνουσα.  Oριακή κατάσταση από 
στρέψη.  Oριακή κατάσταση αστοχίας από 
λυγισµό.  Oριακές καταστάσεις λειτουργι-
κότητας.

ΠΟΜ 311  Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
από Έργα

Τρόποι ταξινόµησης και κατηγοριοποίησης 
των έργων και προγραµµάτων, τεχνικές και 
µέθοδοι διερεύνησης των επιπτώσεων, τρό-
ποι ανάλυσης και εκτίµησης των µεταβλητών 
του περιβάλλοντος, εξέταση των προβλεπό-
µενων διαδικασιών αλλά και των νοµικών 
απαιτήσεων για τις Μελέτες Επιπτώσεων 
στο Περιβάλλον (Μ.Ε.Π.).  Εισαγωγή στις 
Επιπτώσεις στο Περιβάλλον - Γενικές αρ-
χές Περιβάλλοντος. Ανάλυση των βασικών 
Περιβαλλοντικών Μεταβλητών.  Ανάλυση 
λοιπών µεταβλητών που συµµετέχουν στις 
ΜΕΠ. Τεχνικές και Μέθοδοι εκτιµήσε-
ως επιπτώσεων Ι.  Τεχνικές και Μέθοδοι 
εκτιµήσεως επιπτώσεων ΙΙ.  Τεχνικές και 
Μέθοδοι προλήψεως και αποκαταστάσεως 
επιπτώσεων.  Σπουδή των έργων και προ-
γραµµάτων σε σχέση µε τις περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις.  Φάσεις και ∆ιαδικασίες 
σύνταξης των ΜΕΠ.

Οριοθέτηση πεδίου µελετών (scoping) - 
επιλογή (screening).  ∆ηµοσιοποίηση των 
ΜΕΠ.  Επιπτώσεις και κοινωνικο-οικονο-
µικό περιβάλλον.  Ισχύον Νοµικό καθεστώς 
στην Κύπρο.

ΠΟΜ 322  Δυναµική Ανάλυση 
Κατασκευών

∆υναµική φόρτιση.  Αδρανειακές δυνάµεις.  
Μονοβάθµιος ταλαντωτής.  Εξίσωση κίνη-
σης.  Ιδιοπερίοδος ταλάντωσης.  Ακαµψία 
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ελαστικών κατασκευών.  Απόσβεση ενέρ-
γειας ταλάντωσης.  Ελεύθερη και εξα-
ναγκασµένη ταλάντωση µονοβάθµιου 
συστήµατος.  ∆υναµική απόκριση σε αρ-
µονική, περιοδική και τυχαία φόρτιση.  
Αριθµητικές µέθοδοι υπολογισµού της δυ-
ναµικής απόκρισης. 

Σεισµική απόκριση µονοβάθµιου συστήµα-
τος.  Φάσµα απόκρισης.  Ελεύθερη ταλάντω-
ση πολυβάθµιου συστήµατος.  Ιδιοπερίοδοι 
και ιδιοµορφές ταλάντωσης.  Μητρώα µάζας 
και ακαµψίας.  Εξαναγκασµένη ταλάντωση 
πολυβάθµιου συστήµατος.  Φασµατική ιδιο-
µορφική ανάλυση. 

Προαπαιτούµενο: Ανάλυση Κατασκευών Ι 

ΠΟΜ 323  Θεµελιώσεις 

Eπιφανειακές θεµελιώσεις:  Aνάλυση και 
σχεδιασµός πεδίλων, πεδιλοδοκών και κοι-
τοστρώσεων.  Eίδη πασσάλων και µέθοδοι 
κατασκευής.  Aνάλυση µεµονωµένων και 
οµάδων πασσάλων:  Φέρουσα ικανότητα, 
αρνητική τριβή, καθιζήσεις, οριζόντια φόρ-
τιση, πάσσαλοι σε πλευρικά µετακινούµενο 
έδαφος. ∆ιαστασιολόγηση πασσαλοθεµελι-
ώσεων. 

Aντιστηρίξεις: Aνάλυση και σχεδιασµός µό-
νιµων και προσωρινών έργων αντιστήριξης.

Προαπαιτούµενο Μάθηµα: Εδαφοµηχανική 
Ι, Ανάλυση Κατασκευών Ι

ΠΟΜ 324  Αποχετεύσεις και Διαχείριση 
Λυµάτων

Ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτηρισµός 
λυµάτων.  Σχεδιασµός εγκαταστάσεων επε-
ξεργασίας λυµάτων – ∆ιάταξη επί µέρους 
µονάδων, υγειονολογικοί υπολογισµοί, 
υδραυλικοί υπολογισµοί, τεχνολογικές 
επιλογές.  Προκαταρκτική επεξεργασία.  
Πρωτοβάθµια επεξεργασία, συστήµα-
τα ενεργού ιλύος.  Συστήµατα αερισµού. 
Τελικές δεξαµενές καθίζησης.  Tριτοβάθµια 
επεξεργασία λυµάτων, επεξεργασία ιλύος 
και αξιοποίηση βιοαερίου.  Ανάλυση και 
σχεδιασµός δικτύων αποχέτευσης.  Τυπικά 

δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρί-
ων υδάτων: παροχές υπολογισµού, γενική 
διάταξη, υδραυλικοί υπολογισµοί, τεχνολο-
γία αγωγών, ποιοτικά θέµατα.  Έργα προ-
στασίας πρανών ποταµών, σταθεροποίησης 
της κοίτης και ελέγχου παροχής και στάθ-
µης.

Προαπαιτούµενο: Υδραυλική

ΠΟΜ 341  Οικοδοµική Ι

Επιλογή υλικών δόµησης.  Κατασκευή 
φέροντος οργανισµού.  Είδη εσωτερικών 
και εξωτερικών τοίχων και ανοιγµάτων.  
∆άπεδα - Οροφές.  Μονώσεις (γενικά στοι-
χεία) (υγροµονώσεις, θερµοµονώσεις, ηχο-
µονώσεις). Υδατοστεγανότητα δωµάτων 
και υπογείων. Στέγες. Τύποι εσωτερικών 
και εξωτερικών κουφωµάτων. Κλίµακες.  
Πυροπροστασία κτηρίων.

Προαπαιτούµενο: ∆οµικά Υλικά

ΠΟΜ 351  Οδοποιία ΙΙ

Xωµατουργικά έργα: Εδαφικά υλικά οδο-
ποιίας, επιχώµατα, ορύγµατα, προστασία 
και στήριξη πρανών, βελτίωση ασθενών 
εδαφών (σταθεροποίηση-γεωϋφάσµατα).  
Συµπύκνωση εδαφικών στρώσεων.  Μέθοδοι 
και µηχανήµατα εκτέλεσης χωµατουργι-
κών εργασιών.  Αποστράγγιση και Οχετοί.  
Στοιχεία οδοστρωµάτων (υλικά, τύποι, δια-
στασιολόγηση).  Mέθοδοι και µηχανήµατα 
κατασκευής οδοστρωµάτων.  Γεωσυνθετικά 
υλικά σε έργα οδοποιίας.

Προαπαιτούµενο: Οδοποιία Ι

ΠΟΜ 312  Οργάνωση και Διοίκηση 
Εργοταξίων

Στοιχεία δοµικής οικονοµίας (εισαγωγή, ιδι-
αιτερότητες, κατηγορίες, δηµιουργία των 
δοµικών έργων κλπ) Αποδόσεις µηχανών 
και εργατοτεχνικού προσωπικού (συνδυ-
ασµός µε τις απαιτήσεις της παραγωγής). 
Οργάνωση της ίδρυσης και λειτουργίας του 
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εργοταξίου.  Εισαγωγή (γενικά, ορισµοί, 
κλπ.)  Μελέτη της εγκατάστασης του εργο-
ταξίου (παράγοντες επιρροής, µεθοδολογία, 
κλπ).  Εγκαταστάσεις εργοταξίου: υποδο-
µής (κτήρια, αποθ. xώροι, δίκτυα παροχών, 
συνεργεία, οδικό δίκτυο, µεταφορές, µέτρα 
ασφαλείας, κλπ.), παραγωγής (µηχανήµα-
τα αυτοτελώς εργαζόµενα, συγκροτήµατα, 
µονάδες παραγωγής και κατεργασίας υλι-
κών κλπ).  Οργάνωση της διοίκησης του 
εργοταξίου (κατηγορίες προσωπικού, δοµή, 
προσόντα, καθήκοντα, κλπ).  Οργάνωση 
παραγωγής, διακίνησης, κατεργασίας σκυ-
ροδέµατος (µηχανήµατα παραγωγής, µετα-
φοράς, ικριώµατα, ξυλότυποι, κτλ).

Προαπαιτούµενο: Οργάνωση και 
∆ιοίκηση Τεχνικών Έργων

ΠΟΜ 325  Κατασκευές Οπλισµένου 
Σκυροδέµατος ΙΙ

Γενικές αρχές σχεδιασµού των κατασκευών 
από οπλισµένο σκυρόδεµα.  Oριακές κα-
ταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας 
(Bασικές αρχές).  ∆ράσεις και συνδυασµοί 
δράσεων.  Eπιµέρους συντελεστές ασφαλεί-
ας δράσεων.  Mέθοδοι ανάλυσης.  Γραµµική 
ελαστική ανάλυση.  Γραµµική ελαστική 
ανάλυση µε περιορισµένη ανακατανοµή.  
Πλαστική ανάλυση. Oριακή κατάσταση 
λειτουργικότητας από ρηγµάτωση και από 
παραµορφώσεις.  Σχεδιασµός δοµικών στοι-
χείων.  ∆οκοί, πλακοδοκοί, υποστυλώµατα, 
πλάκες και µεµονωµένα πέδιλα. Γενικοί 
και ειδικοί κανόνες µόρφωσης φορέων, 
υπολογισµoύ, διαστασιολόγησης και κατα-
σκευαστικής διαµόρφωσης.

Προαπαιτούµενο: Κατασκευές 
Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι

ΠΟΜ 326 Σεισµική Μηχανική 

Βασικές έννοιες σεισµικής µηχανικής. 
Σεισµοί: σεισµικά κύµατα – καταγραφή σει-
σµικών κυµάτων – επιταχυνσιογραφήµατα 
– βασικές αρχές ανάλυσης σεισµικής επικιν-
δυνότητας.  Φάσµατα απόκρισης – επιρροή 
εδάφους θεµελίωσης στη σεισµική συµπερι-

φορά – φάσµατα σχεδιασµού.  Aνάλυση για 
σεισµικές δράσεις µονωρόφων και πολυω-
ρόφων κατασκευών µε στρεπτική συµπε-
ριφορά.  Μέθοδοι ανάλυσης για σεισµικές 
δράσεις: Μέθοδος φάσµατος απόκρισης, 
ισοδύναµα στατικά φορτία, ανελαστική 
στατική ανάλυση. Βασικές διατάξεις του 
Αντισεισµικού Ευρωκώδικα: ∆ράσεις σχε-
διασµού, δείκτες συµπεριφοράς, αρχές 
αντισεισµικού σχεδιασµού και ανάλυ-
σης. Επιτρεπόµενες µέθοδοι ανάλυσης. 
Απαιτήσεις και κριτήρια επιτελεστικότητας. 
Σχεδιασµός για επιλεγµένο πλαστικό µηχα-
νισµό – Απαιτήσεις  σχεδιασµού. Σεισµική 
µόνωση και παθητικός έλεγχος της απόκρι-
σης.

Προαπαιτούµενο: Ανάλυση Κατασκευών ΙΙ

ΠΟΜ 342  Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων 
Οδοποιίας

∆ιαστασιολόγηση ανωδοµής γεφυ-
ρών.  Μέθοδοι κατασκευής:  Σταθερό 
ικρίωµα, προκατασκευασµένες δοκοί, 
Προβολοδόµηση, Προωθούµενο ικρίωµα.  
Eλαστοµεταλλικά εφέδρανα.  Θεµελιώσεις 
γεφυρών.  Kανονισµοί γεφυρών. Κατασκευή 
σηράγγων και των συµπληρωµατικών 
επίγειων και υπόγειων τεχνικών έργων. 
∆ιαστασιολόγηση επενδύσεων σηράγγων.  
Mικρά τεχνικά έργα οδοποιίας.  Σχεδιασµός 
και τοποθέτηση οργάνων παρακολούθησης 
της συµπεριφοράς. Aγκυρώσεις, σιµεντε-
νέσεις.  Eιδικά θέµατα αντιστηρίξεων και 
εκσκαφών.

Προαπαιτούµενο: Οδοποιία ΙΙ

ΠΟΜ 343  Οικονοµία των Μεταφορών

Eισαγωγικά, βασικές έννοιες και ορισµοί. 
Προσφορά, ζήτηση, ελαστικότητές τους, κό-
στος, τιµολόγηση µεταφορικών υπηρεσιών.  
Πολιτική των µεταφορών στην E.E., όργανα 
άσκησής της, βασικοί στόχοι και µέσα υλο-
ποίησής της. Oι µεταφορές στα πλαίσια της 
ελληνικής οικονοµίας.  Oροι ανταγωνισµού 
στις εµπορευµατικές µεταφορές . Mέθοδοι 
αξιολόγησης επενδύσεων στον τοµέα των 
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µεταφορών.  Aνάλυση κόστους-ωφελειών 
(µέθοδος παρούσης αξίας, λόγος κόστους-
ωφελειών, συντελεστής εσωτερικής απόδο-
σης κτλ.), πολυκριτηριακή ανάλυση.

Προαπαιτούµενο: Σχεδιασµός Μεταφορών

ΠΟΜ 344  Ακτοµηχανική και Κατασκευή 
Λιµενικών Έργων

Εισαγωγή στην Ακτοµηχανική.  Η 
Ακτοµηχανική και το πεδίο της.  Παράκτιοι 
κυµατογενείς µηχανισµοί. Θραύση κυµάτων.  
Θεωρία τάσεως ακτινοβολίας.  Κυµατογενή 
ρεύµατα.  Θαλάσσια ιζήµατα, δειγµατο-
ληψία, στατιστικές παράµετροι.  Κίνηση 
ιζήµατος.  ∆ιατµητική τάση στον πυθµένα.  
Τραχύτητα πυθµένα. Συντελεστής τριβής 
κύµατος.  Έναρξη κινήσεως.  Θέση σε αιώρη-
ση ιζήµατος.  Μεταφορά ιζηµάτων στην πα-
ράκτια ζώνη.  Ουδέτερη γραµµή.  Τεχνικές 
παρακολουθήσεως κινήσεως ιζήµατος.  
Στερεοµεταφορά κάθετα και κατά µήκος της 
ακτής.  Υπολογισµός παροχής στερεοµετα-
φοράς. Μέθοδοι CERC , κ.α. Συσσωρεύσεις 
ιζηµάτων στην παράκτια ζώνη.  Φυσικές 
συσσωρεύσεις.  Επίδραση παράκτιων εµπο-
δίων και έργων.  Μαθηµατική µελέτη εξε-
λίξεως ακτογραµµής.  Εισαγωγή στα έργα 
προστασίας ακτής.  Έργα παράλληλα στην 
ακτογραµµή.  Έργα κάθετα στην ακτογραµ-
µή.  Αναπλήρωση ακτής.

Ρόλος και τύποι λιµένων.  Μεγέθη σχεδι-
ασµού λιµενικών έργων.  Το πλοίο.  Γενική 
διάταξη λιµενικών έργων. ∆ίαυλοι, είσοδος 
λιµένος, επιφάνεια ελιγµών. Νηοδόχοι, προ-
βλήτες.  Εξωτερικά λιµενικά έργα: τύποι-
λειτουργία. Υπολογισµός κυµατοθραυστών 
µε πρανή.  Έργα κατακόρυφου µετώπου: 
υπολογισµός σε στάσιµο ή θραυόµενο κυ-
µατισµό.  Υπολογισµός κρηπιδοτοίχου.  
Εξοπλισµός κρηπιδωµάτων. Οργάνωση 
χερσαίου χώρου λιµενικού σταθµού γενικού 
φορτίου.  Υπόστεγα και λοιπές εγκαταστά-
σεις.

Προαπαιτούµενο: Υδραυλική  Ι

ΠΟΜ 352  Υδραυλικά Έργα Ι

Εισαγωγή στις υδρεύσεις.  Ποιότητα νερού 
ύδρευσης. Ανάγκες σε νερό. Έργα υδρολη-
ψίας.  Ειδική αναφορά: έργα ύδρευσης στην 
περιοχή της Κύπρου.  Εξωτερικό υδραγω-
γείο: παροχές υπολογισµού, γενική διάταξη, 
έργα µεταφοράς, αγωγοί και τεχνικά έργα, 
καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια, 
δεξαµενές. Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης: 
παροχές υπολογισµού, γενική διάταξη, πι-
εζοµετρικές ζώνες, χρήση µειωτών πίεσης, 
έλεγχος ελάχιστης πίεσης.  Μαθηµατικό 
µοντέλο δικτύου ύδρευσης: σχηµατική διά-
ταξη, παροχές εξόδου, υπολογισµοί. 

Προαπαιτούµενο: Υδραυλική

ΠΟΜ 353  Μεταλλικές Κατασκευές

Εισαγωγή στην τεχνολογία των µεταλλι-
κών κατασκευών.  Σίδηρος, χάλυβας και 
αλουµίνιο.  Ιδιότητες δοµικών χαλύβων.  
Μέθοδοι συγκολλήσεως.  Φορτία σε µεταλ-
λικές κατασκευές.  Κριτήρια σχεδιασµού.  
Σχεδιασµός στοιχείων που υπόκεινται σε 
εφελκυσµό, θλίψη, κάµψη, διάτµηση ή/και 
στρέψη.  Σχεδιασµός κόµβων. Στατική και 
δυναµική ανάλυση µεταλλικών κατασκευ-
ών.  Αρχές σχεδιασµού µεταλλικών κτηρί-
ων.  Κανονισµοί σχεδιασµού µεταλλικών 
κατασκευών. Εφαρµογές.

Προαπαιτούµενο: Ανάλυση Κατασκευών ΙΙ

ΠΟΜ 354  Οικοδοµική ΙΙ

Eσωτερικές εγκαταστάσεις: ∆ίκτυα ύδρευ-
σης και αποχέτευσης, υπόνοµοι, βόθροι. 
Στοιχεία ηλεκτροµηχανολογικών εγκα-
ταστάσεων. Ξύλινες και µεταλλικές κα-
τασκευές, τρόποι διαµόρφωσής τους. 
Αποκατάσταση, συντήρηση και ενίσχυση 
παραδοσιακών κατασκευών.  Εξελιγµένες 
κατασκευαστικές µέθοδοι (προκατασκευή, 
χωροδικτυώµατα).

Προαπαιτούµενο: Οικοδοµική Ι

ΠΟΜ 327  Προεντεταµένο Σκυρόδεµα

Tρόποι προεντάσεως.  Προένταση προ και 
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µετά τη σκλήρυνση του σκυροδέµατος.  
Μέθοδος αντιφορτίων. Eφαρµογές του προ-
εντεταµένου σκυροδέµατος. Xάλυβες και 
σκυρόδεµα προεντάσεως.  Σχεδιασµός ένα-
ντι µεγεθών ορθής εντάσεως. Σχεδιασµός 
έναντι τέµνουσας, στρέψεως και διατρήσε-
ως.  Προεντεταµένοι υπερστατικοί φορείς. 
Σχεδιασµός ζωνών αγκυρώσεως. Mερική 
προένταση.  Προεντεταµένοι φορείς υπό 
σεισµικές δράσεις.

Προαπαιτούµενο: Κατασκευές 
Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΙΙ

ΠΟΜ 441  Διαχείριση Οδικών Έργων

Στοιχεία εξοπλισµού της οδού. Παράπλευρα 
έργα. Επιφανειακά και δοµικά χαρακτη-
ριστικά οδοστρωµάτων. Μετρήσεις χαρα-
κτηριστικών οδοστρωµάτων.  Μέθοδοι 
αξιολόγησης της κατάστασης των οδών.  
Βελτίωση και ανακατασκευή των οδών. 
Λειτουργικός έλεγχος οδικής ασφάλειας.  
Συντήρηση και ενίσχυση οδοστρωµάτων. 
Οικονοµική διάσταση της διαχείρισης οδι-
κών έργων.

Προαπαιτούµενο: Οδοποιία ΙΙ

ΠΟΜ 442  Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Eισαγωγή στο σχεδιασµό και την ανάλυση 
συστηµάτων υδατικών πόρων.  Mέθοδοι 
ανάλυσης.  Aντικειµενικοί στόχοι σχεδια-
σµού υδατικών πόρων, µοντέλα σχεδιασµού, 
πολλαπλασιαστές Lagrange, γραµµικός 
προγραµµατισµός, δυναµικός προγραµ-
µατισµός, προσοµοίωση.  Πιθανολογική 
θεώρηση του σχεδιασµού, στοχαστικές 
διαδικασίες και χρονοσειρές. Eφαρµογές:  
Yπολογισµός και λειτουργία ταµιευτήρων, 
πρόγνωση παροχών υδατορρευµάτων, συν-
δυασµένη χρήση επιφανειακών και υπόγει-
ων νερών.

Προαπαιτούµενο: Υδραυλικά Ι

ΠΟΜ 451  Υδραυλικά Έργα ΙΙ

Φράγµατα:-Χαρακτηριστικά και υδραυλικός 
σχεδιασµός ταµιευτήρων. Περιβαλλοντικές 

και κοινωνικό - οικονοµικές επιπτώσεις τα-
µιευτήρων, προβλήµατα πρανών και προ-
σχώσεων, απαλλοτριώσεις. Μελέτη και 
κατασκευή έργων διόδευσης και αποτόνω-
σης της ενέργειας.  Έργα εκτροπής ποταµού 
µε διώρυγες και σήραγγες, βοηθητικά προ-
φράγµατα, σχεδιασµός και λειτουργία εκ-
κενωτών πυθµένα. Θυροφράγµατα µικρών 
και µεγάλων πιέσεων, δικλίδες ρύθµισης 
της ροής.  Τύποι εκχειλιστών, υδραυλικός 
και τεχνικός σχεδιασµός. Εγκαταστάσεις 
ναυσιπλοΐας και διακίνησης ψαριών.  
Περιβαλλοντικός σχεδιασµός και έργα 
διευθέτησης κοίτης ποταµών, προστατευ-
τικά έργα κοίτης, έργα υδροληψιών και 
µεταφοράς νερού.  Περιβαλλοντικός σχε-
διασµός φραγµάτων. Τύποι φραγµάτων και 
στοιχεία οικονοµοτεχνικής επιλογής τους.  
Σχεδιασµός φραγµάτων, υλικά και µέθο-
δοι κατασκευής.  Σχεδιασµός φραγµάτων 
βαρύτητας και τεχνολογίας κυλινδρούµε-
νου σκυροδέµατος ( R . C . C ). Σχεδιασµός 
χωµάτινων φραγµάτων και λιθόρριπτων 
φραγµάτων µε ανάντη πλάκα σκυροδέµα-
τος ( C . F . R . D ). Σχεδιασµός τοξωτών 
και αντιριδωτών φραγµάτων.  Όργανα πα-
ρακολούθησης συµπεριφοράς υδραυλικών 
κατασκευών και φραγµάτων.  Καταγραφή 
και αξιολόγηση καθιζήσεων, µετακινήσεων, 
πίεσης πόρων, θερµοκρασίας.  Ασφάλεια 
λειτουργίας φραγµάτων.

Προαπαιτούµενο: Υδραυλική

ΠΟΜ 452  Μεταλλικές και Σύµµεικτες 
Κατασκευές

Στοιχεία ελαστικής ευστάθειας. 
Eφαρµοσµένος λυγισµός.  Yπολογισµός 
θλιβόµενων ράβδων.  Yπολογισµός υποστυ-
λωµάτων µε ή χωρίς ροπή.  Yπολογισµός 
δικτυωµάτων και πλαισίων.  Σύνδεσµοι 
στα µεταλλικά έργα, µόρφωση και υπο-
λογισµός.  Σύµµεικτες κατασκευές από 
χάλυβα και σκυρόδεµα.  Eιδικά προβλή-
µατα-ερπυσµός, συστολή κατά την πήξη 
του σκυροδέµατος, συµπεριφορά σε υψη-
λές θερµοκρασίες.  Σύνδεσµοι διατµήσεως. 
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Kανονισµοί – Ευρωκώδικας 4.  Mέθοδοι 
ανάλυσης και σχεδιασµού συµµείκτων φο-
ρέων. Kατασκευαστικές λεπτοµέρειες. 

Προαπαιτούµενο: Μεταλλικές Κατασκευές

ΠΟΜ 453  Αριθµητικές Μέθοδοι 
Ανάλυσης Κατασκευών

Η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχεί-
ων για την ανάλυση ραβδωτών φορέων.  
Αριθµητική ολοκλήρωση των εξισώσεων κι-
νήσεως και προγραµµατισµός της µεθόδου 
στον Η/Υ.  Αριθµητικές µέθοδοι υπολογι-
σµού ιδιοπεριόδων και ιδιοµορφών ταλα-
ντώσεως.  ∆υναµική ανάλυση πολυώροφων 
κτιρίων, Λογισµικό, εφαρµογές.

Προαπαιτούµενο: Ανάλυση Κατασκευών II

ΠΟΜ 443  Ανάλυση Γεφυρών και 
Σηράγγων

Eισαγωγή.  Aισθητική γεφυρών.  ∆ράσεις 
σχεδιασµού.  Συνήθεις τύποι γεφυρών:  
Πλακογέφυρες- Γέφυρες µε δοκούς -
Kιβωτοειδείς διατοµές - Σύνθετες διατοµές. 
Μεσόβαθρα και ακρόβαθρα. Πάσσαλοι-
στύλοι.  Στατική των φορέων των γεφυρών:  
Γραµµές επιρροής.  Aνάλυση φορέων κα-
ταστρώµατος.  Aντισεισµικός σχεδιασµός 
φορέων γεφυρών.  Aνάλυση και σχεδιασµός 
σηράγγων.

Προαπαιτούµενο: Κατασκευές 
Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΙΙ

ΠΟΜ 444  Αντοχή στο Xρόνο 
και Διαχείριση Επικινδυνότητας 
Κατασκευών

∆ιαχείριση ακεραιότητας και κινδύνου των 
έργων υποδοµών, πρόβλεψη επικινδυνότη-
τας, επιθεώρηση και συντήρηση κατασκευ-
ών, µέθοδοι βελτιστοποίησης, προσεγγίσεις 
κύκλων ζωής, µη καταστρεπτική δοκιµή 
και παρακολούθηση, εφαρµογή της νέας 
τεχνολογίας, χρήση των νέων υλικών. επι-
σκευή υποδοµών, απόφαση - παραγωγή, 
διαχείριση δικτύων υποδοµής, εφαρµογές 
σε διάφορα πεδία όπως οι γέφυρες, δρόµοι, 

παράκτιες υποδοµές, συστήµατα διανοµής 
ύδατος.

ΠΟΜ  445  Υπεράκτιες Κατασκευές

Εισαγωγή στην παράκτια εφαρµοσµένη 
µηχανική, σχεδιασµός,  εγκατάσταση και 
συντήρηση των σταθερών και επιπλεου-
σών παράκτιων πλατφόρµων πετρελαίου, 
υποθαλάσσια συστήµατα. Υδροδυναµική, 
Αλληλεπίδραση µε τα κύµατα της θάλασ-
σας. Φόρτιση. ∆ράση κυµάτων και των λει-
τουργικών φορτίων, αλυσοειδείς καµπύλες, 
υδροστατική σταθερότητα των επιπλεου-
σών κατασκευών, σταθερότητα των υπο-
βρύχιων διασωληνώσεων.

ΠΟΜ 446  Υδρολογία

Εισαγωγικές έννοιες (ορισµοί, ιστορικό, 
υδρολογικός κύκλος, υδρολογική πληρο-
φορία, λεκάνη απορροής). Περιγραφή, ανά-
λυση και µέτρηση υδρολογικών διεργασιών 
(ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα, υδρο-
λογικά ελλείµµατα, επιφανειακή απορροή, 
υπόγεια νερά, εκµετάλλευση υδροφορέων). 
Πιθανοθεωρητικές και στατιστικές µέθοδοι 
στην τεχνική υδρολογία (πιθανοθεωρητική 
περιγραφή υδρολογικών διεργασιών, δια-
κινδύνευση, τυπική στατιστική ανάλυση 
και πρόγνωση υδρολογικών µεταβλητών, 
στατιστική διερεύνηση συσχετισµού υδρο-
λογικών µεταβλητών, βελτίωση της υδρο-
λογικής πληροφορίας).  Υπολογιστικές 
µέθοδοι στην τεχνική υδρολογία (υδρο-
γράφηµα πληµµύρας, γραµµικές λεκάνες, 
υδρογράφηµα, διόδευση πληµµύρας, εισα-
γωγή στα µοντέλα προσοµοίωσης λεκανών 
απορροής).
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Περιγραφή Μαθηµάτων 
Κατεύθυνση Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

ΠΟΜ 231  Βάσεις Δεδοµένων για 
Τοπογράφους Μηχανικούς

Εισαγωγή στις Β∆. Μοντελοποίηση δεδο-
µένων.  Το µοντέλο E-R. Κλασικά µοντέλα  
Βάσεων ∆εδοµένων (Ιεραρχικό, ∆ικτυωτό, 
Σχεσιακό).  Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Βάσεων ∆εδοµένων και η αρχιτεκτονική 
τους. Σχεσιακή άλγεβρα - Η γλώσσα SQL. 
Φυσικός  Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων.  
Εισαγωγή στη γλώσσα συµβολισµών UML.  
Λογικός Σχεδιασµός και Κανονικοποίηση 
(normalization).  Θέµατα ∆ιαχείρισης και 
Λειτουργίας (ακεραιότητα, βελτιστοποίηση, 
αναδιοργάνωση, ασφάλεια, λειτουργικότη-
τα).  ∆ιατάξεις Β∆ (client-server, κατανεµη-
µένες Β∆) και προσπέλαση δεδοµένων από 
ετερογενή συστήµατα.

Προαπαιτούµενο: Προγραµµατιστικές 
Τεχνικές/Τεχνολογία Λογισµικού

ΠΟΜ 232  Τηλεπισκόπηση Ι

Βασικές έννοιες, αρχές, µέθοδοι, τε-
χνικές και εφαρµογές Φωτοερµηνείας - 
Τηλεπισκόπησης.  Βασικές γνώσεις Φυσικής 
και Μαθηµατικών.  Ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία.  Φωτογραφικοί και λοιποί 
Τηλεπισκοπικοί ∆έκτες, Συστήµατα και 
Προγράµµατα απόκτησης πληροφοριών 
Γης και Περιβάλλοντος από εναέριες και 
διαστηµικές πλατφόρµες. Πλεονεκτήµατα 
- Μειονεκτήµατα. Κύριες εφαρµογές. 
Όργανα Φωτοερµηνείας. Μετρήσεις και 
Εκτιµήσεις σε αεροφωτογραφίες και στε-
ρεοζεύγη. Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία. 
Φωτοερµηνευτικά κλειδιά. Στοιχεία υπο-

δοµής και στήριξης της Τηλεπισκοπικής 
Μεθοδολογίας. Μεθοδολογία ανάλυ-
σης, ψηφιακής επεξεργασίας και ερµη-
νείας αεροφωτογραφιών και λοιπών 
τηλεπισκοπικών απεικονίσεων (πολυφα-
σµατικών, θερµικών, radar). Εφαρµογές 
Φωτοερµηνείας-Τηλεπισκόπησης στα πεδία 
της επιστήµης και τεχνικής του Πολιτικού 
Μηχανικού, Μηχανικού Υποδοµών και 
Τοπογράφου Μηχανικού & Μηχανικού 
Γεωπληροφορικής.

ΠΟΜ 233  Φωτογραµµετρία Ι

Εισαγωγή – Ορισµοί. Φωτογραµµετρία και 
Τοπογραφία.  Εφαρµογές και διαίρεση της 
Φωτογραµµετρίας – Πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα.  Η Φωτογραµµετρική δια-
δικασία.  Συλλογή Πληροφορίας.  Μηχανές 
φωτο-γραµµετρικών λήψεων.  Γεωµετρία 
της φωτογραφικής µηχανής.  Κεντρική 
προβολή - Εσωτερικός προσανατολισµός – 
ανάπλαση δέσµης.  Μέτρηση και αναγωγές 
εικονοσυντεταγµένων.  Συστήµατα αναφο-
ράς.  Γεωµετρικές σχέσεις εικόνας – χώρου. 
2D και 3D µετασχηµατισµοί.  Αυστηρά 
κατακόρυφες λήψεις – εκτροπή λόγω ανα-
γλύφου.  Συνθήκη συγγραµµικότητας.  
Εξωτερικός προσανατολισµός. Οπισθοτοµία 
και Εµπροσθοτοµία.  Προσδιορισµός συντε-
ταγµένων.  Μονοεικονική Φωτογραµµετρία. 
Μονοεικονικές διαδικασίες απόδοσης.  
∆ιεικονική Φωτογραµµετρία – Γεωµετρία 
στερεοζεύγους. Παράλλαξη και προσδι-
ορισµός υψοµέτρων. Γενικές αρχές φω-
τογραµµετρικών οργάνων.  Αρχές, τύποι, 
λειτουργία και δυνατότητες αναλυτικών 
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οργάνων στερεοαπόδοσης.  Σχετικός και 
απόλυτος προσανατολισµός. Το µάθηµα πε-
ριλαµβάνει ασκήσεις στον υπολογιστή για 
ανάλυση και ερµηνεία των φωτογραµµετρι-
κών δεδοµένων.

ΠΟΜ234  Χαρτογραφία Ι

Εισαγωγή στη χαρτογραφία.  Βασικές αρχές 
της χαρτογραφίας, η ιστορία και εξέλιξή της, 
ο σηµερινός της ρόλος  και οι προοπτικές, οι 
χαρτογραφικές προβολές µε αναφορά στη 
σφαίρα, οι χαρτογραφικές διαδικασίες συλ-
λογής και επεξεργασίας δεδοµένων, ο χαρ-
τογραφικός συµβολισµός, η χαρτογραφική 
γενίκευση, η αναπαράσταση του γήινου 
ανάγλυφου, η αναγραφή της ονοµατολογί-
ας στους χάρτες, η σύνταξη και η παραγω-
γή χαρτών.  Εξάσκηση στην ανάγνωση του 
χάρτη, στη χαρτοµετρία, στον ποιοτικό χα-
ρακτήρα των παραµορφώσεων του χάρτη, 
στην επεξεργασία των χωρικών δεδοµένων, 
στην επιλογή χαρτογραφικών συµβόλων, 
στη γενίκευση των χαρτογραφικών στοιχεί-
ων και στη σύνταξη ενός χάρτη.

ΠΟΜ 331  Γεωδαισία ΙΙΙ 

Κρατικά και ανεξάρτητα συστήµατα συντε-
ταγµένων. Αναγωγές υπολογισµών στην 
προβολή (ε.µ.π.). Πολυγωνοµετρία. ∆ίκτυα 
οδεύσεων. Αστικά δίκτυα. Τοπογραφικές 
αποτυπώσεις.  Σύνταξη τοπογραφικών δια-
γραµµάτων (χρήση σύγχρονων τεχνολογι-
ών). Εµβαδά. Κατά µήκος και κατά πλάτος 
τοµές (µηκοτοµές – διατοµές). Όγκοι. 
Στοιχεία χαράξεων. Εφαρµογές χαράξε-
ων σε ρυµοτοµικά διαγράµµατα (διανοµές 
– τακτοποιήσεις οικοπέδων). Εφαρµογές 
χαράξεων στην οδοποιία.  Προδιαγραφές το-
πογραφικών εργασιών. ∆ίκτυα. Βαθυµετρία 
–υδρογραφικές αποτυπώσεις.

Προαπαιτούµενα: Γεωδαισία Ι και ΙΙ

ΠΟΜ 332  Κτηµατολόγιο Ι

Η σηµασία της γης και η έννοια της ιδιοκτη-
σίας.  Νοµική διάσταση: κυριότητα, νοµή, 
κτήση, περιορισµοί κυριότητας, ειδικά δικαι-

ώµατα.  Οικονοµική διάσταση: αξία ακινή-
των, φορολογία.  Τεχνική διάσταση: τεχνική 
νοµοθεσία, εφαρµογή τίτλων.  ∆ιαµόρφωση 
γεωτεµαχίων στον αστικό, αγροτικό και δα-
σικό χώρο: πράξεις εφαρµογής, πράξεις ανα-
λογισµού, αναδασµοί. Έννοια και ιστορική 
εξέλιξη του Κτηµατολογίου.  Παραδοσιακά 
και σύγχρονα συστήµατα Κτηµατολογίου.  
Κτηµατολόγιο Κύπρου.  Αρχές 
Ανάπτυξης Συστηµάτων Κτηµατολογίου.  
Χαρακτηριστικά και περιεχόµενο του 
Κτηµατολογίου.  Κτηµατολογικά Βιβλία, 
αναλογικοί & ψηφιακοί Κτηµατολογικοί 
Χάρτες, Κτηµατολογικός Αριθµός. 
∆ιαδικασίες σύνταξης, τήρησης, ενηµέρω-
σης Κτηµατολογίου. Κτηµατολόγιο Κύπρου. 
Ιστορική αναφορά.  Αναπτυσσόµενο σύ-
στηµα.  Μέθοδοι συλλογής κτηµατο-
λογικής πληροφορίας.  Νοµικό πλαίσιο, 
τεχνικές προδιαγραφές, κόστος εργασιών. 
∆ιοικητική δοµή, οργάνωση, διαχείριση, τή-
ρηση, ενηµέρωση του Συστήµατος.

ΠΟΜ 333  Τηλεπισκόπηση ΙΙ

Ψηφιακές επεξεργασίες εικόνων για 
την οπτική παρουσίαση και βελτίωσή 
τους.  Φασµατικές Υπογραφές. Ενίσχυση 
πολυφασµατικών εικόνων µε χρήση 
τεχνικών γραµµικής επέκτασης ιστο-
γράµµατος. Iσοδυναµοποίηση και κο-
ρεσµός ιστογράµµατος. Χρωµατικοί 
Μετασχηµατισµοί. Γεωµετρικές παραµορ-
φώσεις, µετασχηµατισµοί και διορθώσεις, 
Οριζοντιογραφική αναγωγή και αναδόµηση 
εικόνων. Ραδιοµετρικά σφάλµατα: συστη-
µατικά-τυχαία. Ραδιοµετρικές διορθώσεις. 
Ενίσχυση και ανίχνευση ακµών, ορίων 
και περιγραµµάτων µε χρήση χωρικών 
φίλτρων.  Οµαλοποίηση και όξυνση εικό-
νων.  Αλγεβρικές πράξεις.  ∆είκτες βλά-
στησης και εδαφών.  Κύριες συνιστώσες.  
Eπιβλεπόµενες ταξινοµήσεις. Θεωρία Bayes 
και Μέγιστης Πιθανοφάνειας.  Ταξινόµηση 
µε βάση την Ευκλείδεια και την Mahalanobis 
Απόσταση.  Ακρίβειες Ταξινοµήσεων και 
Υπολογισµός Σφαλµάτων.  Mη επιβλεπό-
µενες ταξινοµήσεις: Μέθοδος Ανάλυσης 
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Συσσωρεύσεων. Μεθοδολογικά θέµατα 
ταξινοµήσεων.  Εφαρµογή αλγόριθµων 
αποκάλυψης µεταβολών. Ολοκληρωµένη 
ανάλυση τηλεσκοπικών απεικονίσεων και 
θεµατικών χαρτών.  Εφαρµογές στη χαρ-
τογράφηση χρήσεων-κάλυψης γης, στην 
εκτίµηση καλλιεργούµενων και δασικών 
εκτάσεων, γεώµορων, εδαφών και υδάτι-
νων πόρων. ∆ίνεται η δυνατότητα στους 
σπουδαστές για επεξεργασία δορυφορικών 
δεδοµένων τύπου LANDSAT TM, ETM+, 
SPOT, Quickbird, IKONOS που αφορούν δι-
άφορες περιοχές (π.χ. Κύπρου).  Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις (φα-
σµατοραδιοµετρικές µετρήσεις µε τη χρήση 
φασµατοραδιόµετρων, µετρήσεις προσδιο-
ρισµού των οπτικών χαρακτηριστικών της 
ατµόσφαιρας µε τη χρήση sun-photometers 
καθώς και άλλων οργάνων τηλεπισκόπη-
σης ).

Προαπαιτούµενο: Τηλεπισκόπηση Ι

ΠΟΜ 334  Γεωγραφία και Ανάλυση 
Χώρου

Μέσα από συγκεκριµένα ερωτήµατα και 
προβλήµατα δίνεται η δυνατότητα ανάλυ-
σης φαινοµένων στο χώρο µε την εφαρµο-
γή γεωγραφικών µεθόδων και τεχνικών. 
Σε συνάρτηση µε τις διαλέξεις θεωρίας, 
εκπονείται από κάθε σπουδαστή η παρα-
κάτω σειρά ασκήσεων που επιλύονται µε 
την βοήθεια Η/Υ: Πληθυσµιακή εξέλιξη 
– Μεθοδολογικό πλαίσιο – Σχεδιασµός 
και σύνταξη ερωτηµατολογίου – Επιλογή 
δείγµατος ερωτηµατολογίου – Ανάλυση 
χωρικής διασποράς – Στατιστική ανάλυση 
(παλινδρόµηση) – Χωροθέτηση κέντρων 
παροχής υπηρεσιών.

ΠΟΜ 461  Διαχείριση Γης

∆ιαχείριση Γης.  Εργαλεία διαχείρισης.  
Σύστηµα Land Information Μanagement.  
Οικονοµικές δυνατότητες και νοµικοί περι-
ορισµοί επενδύσεων για την ανάπτυξη των 

ακινήτων και κατά κατηγορία.  Ειδικές κα-
τηγορίες και ειδικές εφαρµογές.

ΠΟΜ 462  Χωροταξία και Περιφερειακός 
Σχεδιασµός

Ο στόχος του µαθήµατος της Χωροταξίας 
είναι η απόκτηση της θεωρητικής και µε-
θοδολογικής υποδοµής που θα επιτρέψει, 
σε συνδυασµό µε άλλα µαθήµατα σχεδια-
σµού του χώρου, την αυτόνοµη εκπόνηση 
χωροταξικών και αναπτυξιακών σχεδίων.  
Περιεχόµενα του µαθήµατος: Εισαγωγικές 
έννοιες στο χωροταξικό σχεδιασµό.  
Εναλλακτικές προσεγγίσεις στο σχεδιασµό 
του χώρου.  Μεθοδολογία εκπόνησης χω-
ροταξικών σχεδίων.  ∆ηµιουργία βάσεων 
δεδοµένων.  Μεθοδολογίες δόµησης και 
ανάλυσης σεναρίων.  Μέθοδοι αξιολόγη-
σης σεναρίων. ∆όµηση πακέτων πολιτικής. 
Χωροταξικός σχεδιασµός στην Κύπρο. 
Θεσµικό πλαίσιο εκπόνησης χωροταξικών 
µελετών.  Ευρωπαϊκή Ένωση και Χωροταξία 
στην Ευρώπη.

ΠΟΜ 335  Δορυφορική Γεωδαισία

Εισαγωγή στον δορυφορικό γεωδαιτικό 
εντοπισµό. Αρχές δορυφορικού εντοπι-
σµού.  Εισαγωγή στο σύστηµα GPS. Το εκ-
πεµπόµενο σήµα. Εκπεµπόµενες τροχιές. 
Ακριβείς τροχιές. Χρόνος. Συστήµατα ανα-
φοράς.  Τρόποι µέτρησης. Ψευδοαποστάσεις 
και µετρήσεις φάσης.  ∆ιαφορές φάσεων, 
απλές, διπλές, τριπλές. Πλεονεκτήµατα 
- µειονεκτήµατα διαφορών φάσης, χρήση. 
Πηγές σφαλµάτων.  Μέθοδοι εντοπισµού. 
Ακρίβειες. Επεξεργασία µετρήσεων GPS, 
επίλυση ασαφειών φάσης, τριδιάστατες βά-
σεις και δίκτυα.  Ειδικές µέθοδοι εντοπισµού.  
Ταχεία επίλυση ασαφειών φάσης. Ακρίβειες. 
`Οργανα, δυνατότητες.  Εφαρµογές του συ-
στήµατος GPS.  Στατικές εφαρµογές στη 
στεριά.  Κινηµατικές εφαρµογές στη στεριά, 
θάλασσα και αέρα.

Προαπαιτούµενο: Γεωδαισία ΙΙΙ
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ΠΟΜ 336  Φωτογραµµετρία ΙΙ

Επανάληψη βασικών αρχών του µαθήµα-
τος Φωτογραµµετρία Ι.  Ειδικά θέµατα 
εσωτερικού & εξωτερικού προσανατολι-
σµού.  Προγραµµατισµός φωτογραµµετρι-
κών λήψεων.  Συστήµατα & προγράµµατα 
πλοήγησης για λήψη αεροφωτογραφιών.  
Προδιαγραφές.  Στοιχεία ψηφιακής φω-
τογραµµετρίας. Γεωµετρικοί µετασχη-
µατισµοί ψηφιακής εικόνας και ψηφιακά 
προϊόντα.  Βασικές έννοιες και µέθοδοι του 
Αεροτριγωνισµού & Φωτοτριγωνισµού. 
Ακρίβειες και Συνδυασµένες Επιλύσεις 
Αεροτριγωνισµών. Φωτογραµµετρικές 
αποδόσεις και τύποι φωτογραµµετρι-
κών προϊόντων. Φωτο-γραµµετρική 
παραγωγή ψηφιακών µοντέλων ανα-
γλύφου. Εξαγωγή ψηφιακών µοντέλων 
αναγλύφου από LIDAR και άλλα συστή-
µατα. Ακρίβειες διεικονικής απόδοσης – 
Προδιαγραφές. Ορθοφωτογραφία:  Βασικές 
έννοιες, διαδικασία, όργανα & λογισµικό. 
Φωτογραµµετρική αξιοποίηση δορυφο-
ρικών εικόνων – Γεωµετρικά µοντέλα. 
Επίγειες φωτογραµµετρικές εφαρµογές.

Προαπαιτούµενο: Φωτογραµµετρία Ι

ΠΟΜ 337  Θεµατική Χαρτογραφία 

Εισαγωγή (αρχές, κατηγορίες θεµατικών 
χαρτών, πληροφορία και χαρτογραφική 
γλώσσα, οπτικές µεταβλητές).  Θεµατικά 
δεδοµένα (πηγές, γεωγραφική αναφορά θε-
µατικών δεδοµένων, ιδιότητες, αξιοπιστία 
και ακρίβεια, πρωτογενή-παράγωγα δε-
δοµένα).  Επεξεργασία θεµατικών δεδοµέ-
νων (ταξινόµηση, στατιστική επεξεργασία, 
µέθοδοι χωρικής παρεµβολής). Απόδοση 
θεµατικών δεδοµένων (ποιοτικά δεδοµένα, 
ποσοτικά δεδοµένα, ισαριθµική απεικόνιση, 
πλάγια αξονοµετρική/προοπτική απεικόνι-
ση, χαρτόγραµµα, χάρτης κουκίδων, χάρτες 
τοπολογικών µετασχηµατισµών). Απόδοση 
συσχέτισης φαινοµένων.  ∆ιαγράµµατα. Ὰ-

τλαντες. Θεµατικοί χάρτες και πολυµέσα.  
Σύνθεση και παραγωγή θεµατικών χαρτών. 

Προαπαιτούµενο: Χαρτογραφία Ι

ΠΟΜ 431  Χαρτογραφία ΙΙ

Εισαγωγή. Κλίµακα, συστήµατα ανα-
φοράς και συστήµατα συντεταγµένων.  
Παραµορφώσεις στοιχειωδών γραµµών / 
επιφανειών και γωνιών.  Παραµορφώσεις 
πεπερασµένων µεγεθών.  Αρχές απεικο-
νίσεων.  Ορθές απεικονίσεις (κυλινδρικές, 
κωνικές και επίπεδες απεικονίσεις), εγκάρ-
σιες απεικονίσεις και πλάγιες απεικονίσεις.  
Προβολικά συστήµατα και µετασχηµατι-
σµοί προβολικών συστηµάτων (Κύπρου και 
Ελλάδας). Χαρτοµετρία και σχέση µεταξύ 
κλίµακας και µετρήσεων.  Μετρήσεις µη-
κών και εµβαδού και υπολογισµοί όγκων.  
Γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί.  Παρεµβολή 
και ψηφιακά µοντέλα υψοµέτρων (αλ-
γόριθµοι µορφολογικών χαρακτηριστι-
κών ανάγλυφου, σκίαση στους χάρτες).  
Χαρτογραφική γενίκευση (τελεστές γενί-
κευσης – αλγόριθµοι απλοποίησης).

Προαπαιτούµενο: Χαρτογραφία Ι

ΠΟΜ 432  Πολεοδοµία

Εισαγωγή στην Πολεοδοµία.  Οι βασι-
κές θεωρίες της Πολεοδοµίας.  Η εξέλιξη 
του θεσµικού πλαισίου στην Κύπρο. Το 
σηµερινό θεσµικό πλαίσιο στην Κύπρο.  
Πολεοδοµικά πρότυπα και λειτουργίες, 
τύποι σχεδίων, χρήσεις γης. Πολεοδοµικοί 
µηχανισµοί και κίνητρα.  Πολεοδοµικός 
Σχεδιασµός στην Κύπρο (Ρυθµιστικά Σχέδια 
∆ήµων και Κοινοτήτων, Τοπικά Σχέδια, 
Σχέδιο Περιοχής). Πολεοδοµικός Έλεγχος 
και Εφαρµογή των Σχεδίων Ανάπτυξης 
στην Κύπρο - Πολεοδοµικές Αρχές - 
Έντυπα Υποβολής Αιτήσεων.  ∆ιατηρητέες 
Οικοδοµές.  Το µάθηµα περιλαµβάνει ερ-
γασίες ετοιµασίας όλων των απαραίτητων 
εγγραφών και µελετών για κατάθεση πολε-
οδοµικής άδειας.
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ΠΟΜ 433  Ραδιοµετρία και 
Μικροκυµατική Τηλεπισκόπηση

Μετάδοση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινο-
βολίας διά µέσου της ατµόσφαιρας.  Αρχές 
λειτουργίας και εφαρµογές των φασµα-
τικών ραδιοµέτρων εδάφους.  Σχετικές 
µετρήσεις και εφαρµογές στα πεδία της 
επιστήµης του Αγρονόµου & Τοπογράφου 
µηχανικού.  Βασικές αρχές λειτουργίας των  
µικροκυµατικών δεκτών. Αρχές λειτουργίας 
των Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγµατος (SAR).  
Προεπεξεργασίες απεικονίσεων SAR. 
Μέθοδοι µείωσης της κηλίδωσης των απει-
κονίσεων SAR (speckle).  Μέθοδοι γεωανα-
φοράς των απεικονίσεων SAR.  Ερµηνεία 
των απεικονίσεων SAR. Εφαρµογές των 
SAR στις χρήσεις γης και τη γεωργία, στην 
ωκεανογραφία, το περιβάλλον και τους πά-
γους.  Συµβολοµετρία.  ∆ιαφορική συµβο-
λοµετρία.

Προαπαιτούµενο: Τηλεπισκόπηση ΙΙ

ΠΟΜ 434  Εκτιµήσεις Αξιών Ακινήτων

Η Αξία των Ακινήτων. Φύση. Περιεχόµενο. 
Έννοιες. Ορισµοί. Ανάλυση και Λειτουργία 
της «Αγοράς Ακινήτων». Συνθήκες ισορ-
ροπίας και επάρκειας. Νόµος Ζήτησης-
Προσφοράς. Η Εξέλιξη των Τιµών.  Η 
αναγκαιότητα προσδιορισµού της Αξίας. 
Προβλέψεις Νοµοθεσίας. Φορολογία 
Ακινήτων. Παράγοντες που επηρεάζουν 
την «Αγορά Ακινήτων». Ταξινόµηση. 
Επιδράσεις. Χωρική Αλληλεξάρτηση. Η 
Χρήση των Ακινήτων ως βασικό στοιχείο δι-
αµόρφωσης της τιµής.  Περιορισµοί χρήσε-
ων. Βέλτιστη χρήση. Παραδοσιακές µέθοδοι 
εκτίµησης και χρησιµοποίησή τους κατά πε-
ρίπτωση. Ανάπτυξη συστήµατος «Μαζικών 
Εκτιµήσεων» Ακινήτων.  Εκτιµήσεις µε χρή-
ση G.I.S.  Η Αξία των Ακινήτων ως στοι-
χείο του Κτηµατολογίου ή των Σύγχρονων 
Συστηµάτων Πληροφοριών Γης.  ∆ιαχείριση 
Γης. Εργαλεία ∆ιαχείρισης. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εξάσκηση σε γρα-
φεία εκτιµήσεων γης και ακινήτων στην 
Κύπρο.

ΠΟΜ 463  Υδρογραφία, Ωκεανογραφία 
και Θαλάσσια Γεωδαισία

Υδρογραφικές Αποτυπώσεις Ι (κλίµα-
κες και προδιαγραφές, γραµµές θέσης, 
ακρίβεια µετρήσεων).  Φυσική του ήχου 
(αρχές διάδοσης, µετρήσεις ταχύτητας, 
ηχοαπώλειες).  Εντοπισµός (εδαφικά και 
ουράνια κύµατα, κυκλικά – υπερβολικά 
–ακουστικά – αζιµουθιακά – αδρανειακά 
συστήµατα εντοπισµού).  Βυθοµετρήσεις 
(προβολείς ηλεκτροσυστολής και µαγνη-
τοσυστολής, ηχοβολιστικά καθέτου δέ-
σµης, σφάλµατα µέτρησης βυθών, πλευρικά 
ηχοβολιστικά, ερµηνεία ηχογραµµάτων, 
ηχοβολιστικά στενής δέσµης, boomers, 
sparekers). Ολοκληρωµένες υδρογραφικές 
αποτυπώσεις,  Οριοθέτηση θαλασσίων ζω-
νών (συστήµατα γραµµών βάσης, συστάδες 
νησιών, κόλποι).

Προαπαιτούµενο: Γεωδαισία ΙV

ΠΟΜ 361  Γεωδαισία IV

Εισαγωγή. Σχήµα, Μέγεθος γης – 
Επιφάνειας Αναφοράς. Γεωµετρία ελλει-
ψοειδούς εκ περιστροφής.  Γραµµές και 
σχήµατα στο Ε.Ε.Π., επιλύσεις σχηµάτων.  
∆υναµική θεωρία υψοµετρίας.  Στοιχεία 
από το πεδίο βαρύτητας της γης και ανω-
µαλίες βαρύτητας.  Γεωδυναµικός αριθµός.  
Είδη υψοµέτρων.  Υψοµετρικά συστήµατα.  
Απόκλιση κατακορύφου.  Επίδραση στις 
µετρήσεις. Αναγωγές.  Αστρογεωδαιτική 
χωροστάθµηση.  Προσδιορισµός γεωει-
δούς.  Αναγωγές και υπολογισµοί στην 
επιφάνεια του ελλειψοειδούς. Γεωδαιτική 
µεταφορά.  Συστήµατα αναφοράς.  Κινήσεις 
του άξονα περιστροφής και του πόλου της 
γης. Αστρονοµικά – ουράνια – γήινα – δο-
ρυφορικά και γεωδαιτικά συστήµατα ανα-
φοράς.  Ορισµός, ίδρυση, υλοποίηση και 
εφαρµογή τους. ΕΓΣΑ ’87 και άλλα συστή-
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µατα αναφοράς που χρησιµοποιούνται στην 
Ελλάδα. Γεωδαιτικές Απεικονίσεις που 
χρησιµοποιούνται στην Κύπρο και Ελλάδα. 
Μετατροπές συντεταγµένων και µετασχη-
µατισµοί Σ.Α.

Προαπαιτούµενο: Γεωδαισία ΙΙΙ

ΠΟΜ 435  Εφαρµογές GIS

Επανάληψη των βασικών αρχών 
Γεωπληροφορικής και Συστήµατα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 
Λειτουργία Συστηµάτων Γεωγραφικών 
Πληροφοριών (Ανάγκες Χρηστών, 
Παροχή Πληροφοριών, Συστήµατα 
Στήριξης Αποφάσεων, Υποδοµές, Νοµικό 
Πλαίσιο). Πεδία Εφαρµογής Συστηµάτων 
Γεωγραφικών Πληροφοριών.  Τρόποι ορ-
γάνωσης και επιλογής ενός GIS ανάλογα 
µε τη συγκεκριµένη εφαρµογή. Πρακτική 
εφαρµογή των GIS σε γνωστικά αντικεί-
µενα του Αγρονόµου και Τοπογράφου 
Μηχανικού. Εφαρµογές συστηµάτων 
(GIS) στον Κυπριακό και Ελλαδικό χώρο 
- Εφαρµογές σε διάφορα πεδία:- γεωλο-
γία, έργα Πολιτικής Μηχανικής (π.χ. έργα 
οδοποιίας-διαχείριση και αποτύπωση υπη-
ρεσιών) και Μηχανικής Περιβάλλοντος, τη-
λεπικοινωνίες, αρχαιολογία κ.α.

Προαπαιτούµενο: Αρχές 
Γεωπληροφορικής και Συστήµατα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

Χρήση Η/Υ και προγράµµατα GIS

ΠΟΜ 436  Αποτύπωση Μνηµείων

Η έννοια του µνηµείου - Τεκµηρίωση, απο-
κατάσταση, ανάδειξη και προστασία µνηµεί-
ων.  Κανονισµοί-∆ιεθνείς Συµβάσεις για την 
προστασία των µνηµείων.  Προδιαγραφές 
και παρουσίαση αποτυπώσεων µνηµείων.  
Τοπογραφικές και φωτογραµµετρικές τε-
χνικές - Εγκατάσταση, µέτρηση και υπο-
λογισµοί δικτύων πολυγωνοµετρίας και 
φωτοσταθερών.  Προγραµµατισµός επίγει-
ων λήψεων.  Σύγχρονα γεωδαιτικά όργανα 
και επίγειες µηχανές φωτογραµµετρικών 
λήψεων. Ψηφιακές µηχανές και µηχανές βί-

ντεο.  Σύγχρονες µέθοδοι απόδοσης (συστή-
µατα CAD και φωτορεαλισµού), αναλυτικά 
και ψηφιακά συστήµατα φωτογραµµετρι-
κής απόδοσης και προϊόντα - Αρχεία µνη-
µείων.  Εφαρµογές αποτυπώσεων µνηµείων.  
Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους στην 
Κύπρο.

Προαπαιτούµενο: Γεωδαισία ΙΙΙ

ΠΟΜ 437  Ψηφιακή Χαρτογραφία

Εισαγωγή – αιτία/στροφή προς την Ψηφιακή 
Χαρτογραφία.  Η φύση των γεωγραφικών 
οντοτήτων.  Ψηφιακή περιγραφή του γε-
ωγραφικού χώρου – µοντέλα.  Συστήµατα 
διαχείρισης βάσεων δεδοµένων – χαρτο-
γραφικές βάσεις δεδοµένων.  Εισαγωγή, 
επεξεργασία και απόδοση χαρτογραφικών 
στοιχείων (µεθοδολογία, κωδικοποίηση, 
περιφερειακά, αρχές λειτουργίας, προδια-
γραφές).  Μετασχηµατισµοί δεδοµένων από 
διανυσµατική σε κανονικοποιηµένη δοµή 
και αντιστρόφως.  Χαρτογραφική γενίκευ-
ση σε ψηφιακό περιβάλλον.  Επιφανειακή 
µοντελοποίηση και χωρική παρεµβολή.  
Ποιότητα και σφάλµατα χαρτογραφικών 
δεδοµένων. Παραγωγή του χάρτη σε ψη-
φιακό περιβάλλον.  Πρότυπα µεταφοράς 
– ανταλλαγής χαρτογραφικών δεδοµένων. 
Έµπειρα συστήµατα και χαρτογραφία.

Προαπαιτούµενο: Χαρτογραφία Ι

ΠΟΜ 464  Φωτογραµµετρία ΙΙΙ

Επανάληψη βασικών εννοιών από τα µαθή-
µατα Φωτογραµµετρία Ι και ΙΙ.  Αναλογική, 
Αναλυτική και Ψηφιακή Φωτογραµµετρία.  
Η ψηφιακή εικόνα.  Συλλογή ψηφιακών ει-
κόνων.  Ραδιοµετρική και γεωµετρική ανά-
λυση. 

Η έννοια της κλίµακας στην ψηφιακή ει-
κόνα. Συστήµατα αναφοράς εικόνων.  
Ραδιοµετρικοί µετασχηµατισµοί και προ-
επεξεργασία ψηφιακής εικόνας.  Σηµειακή 
επεξεργασία.  Στατιστικά στοιχεία εικό-
νας.  Τοπική επεξεργασία ψηφιακής εικό-
νας.  Συνέλιξη εικόνας και ψηφιακά φίλτρα.  
Φίλτρα εξοµάλυνσης και φίλτρα ενίσχυσης 
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ακµών.  Γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί ψηφι-
ακών εικόνων.  Επανασύσταση εικόνας και 
παρεµβολή χρώµατος. Ψηφιακή αναγωγή.  
Ανάλυση εικόνας, σχέση κλιµάκων, ακρί-
βεια. Ψηφιακή ορθοφωτογραφία.  Μέθοδοι 
παραγωγής.  Γεωµετρικές παραµορφώσεις.  
Τεχνικές προδιαγραφές. Άλλα εικονιστι-
κά προϊόντα ψηφιακής φωτογραµµετρίας. 
Επιπολική γεωµετρία στερεοζεύγους και 
επιπολική επανασύσταση. Ψηφιακή συ-
νταύτιση εικόνων. Μέθοδοι αυτόµατης 
συνταύτισης.  Επιφανειακή συνταύτιση. 
Ψηφιακή συσχέτιση.  Ελαχιστοτετραγωνική 
συνταύτιση.  Συνταύτιση µε γεωµετρικές 
δεσµεύσεις.  Τελεστές εξαγωγής χαρακτη-
ριστικών. Συνταύτιση χαρακτηριστικών. 
Οι αυτοµατισµοί στη φωτογραµµετρία. 
Αυτοµατισµός φωτογραµµετρικών δια-
δικασιών.  Αυτόµατοι προσανατολισµοί, 
αυτόµατη συλλογή DTM, αυτόµατος αε-
ροτριγωνισµός.  Ψηφιακοί φωτογραµµε-
τρικοί σταθµοί.  Βασικές συνιστώσες ενός 
σταθµού. Συστήµατα στε-ρεοπαρατήρησης 
και 3D µέτρησης.  Προσανατολισµοί και 
απόδοση στο περιβάλλον ενός ψηφιακού 
σταθµού.  Αυτοµατισµοί των ψηφιακών 
σταθµών. Επανάληψη.

Προαπαιτούµενa: Φωτογραµµετρία Ι και ΙΙ

Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι 
(Υποχρεωτικό Καλοκαιρινό Μάθηµα)-
100 ΩΡΕΣ

Βασίζονται στη θεωρία και τις ασκήσεις των 
υποχρεωτικών µαθηµάτων Γεωδαισίας που 
έχουν προηγηθεί. Έχουν ως αντικείµενο την 
πλήρη αποτύπωση έκτασης, την ένταξή της 
στο κρατικό δίκτυο αναφοράς, τη σύνταξη 
τοπογραφικού διαγράµµατος, µηκοτοµής 
και διατοµών, και βασικές χαράξεις. Με την 
παράδοση του θέµατος γίνεται προφορική 
εξέταση. Οι ασκήσεις γίνονται στο χώρο 
του ΤΕΠΑΚ καθώς και σε περιοχές  της 
Λεµεσού.

Θερινές Πρακτικές Ασκήσεις σε 
Ειδικά Θέµατα Γεωπληροφορικής 
(Υποχρεωτικό Καλοκαιρινό Μάθηµα) 
50 ΩΡΕΣ

Εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου θέµατος, 
που αποτελεί µια πρακτική εργασία για 
την επίλυση προβληµάτων σε θέµατα γεω-
πληροφορικής.  ∆ίνεται η δυνατότητα στο 
σπουδαστή να επιλέξει µια από τις πιο κάτω 
επιλογές.

Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις 
Τηλεπισκόπησης

Εκπόνηση πρακτικής άσκησης εφαρµογής 
αναλογικών και/ή ψηφιακών τηλεπισκοπι-
κών µεθόδων και τεχνικών σε συγκεκριµένα 
προγράµµατα διερεύνησης και παρακολού-
θησης Φυσικών ∆ιαθεσίµων, και σε πεδία 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των σπουδαστών.  
Εργασίες πεδίου για ψηφιακές επεξεργασί-
ες και αλγόριθµους ταξινοµήσεων.  Χρήση 
Spectroradiometers & Sun-photometers για 
υποστήριξη των ασκήσεων δορυφορικής 
τηλεπισκόπησης.

Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις 
Φωτογραµµετρίας

Εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου θέµατος, 
που αποτελεί µια πρακτική εργασία για την 
επίλυση φωτογραµµετρικών προβληµάτων.  
Τα θέµατα περιλαµβάνουν: την εκτέλεση 
ψηφιακής αναγωγής επίγειου αντικειµέ-
νου, όπως όψεων κτηρίων, µνηµείων κ.α., 
µε χρήση φωτοσταθερών ή αποστάσεων, 
ή τη σύνταξη στερεοαπόδοσης από ζεύ-
γη φωτογραφιών σε αναλυτικό ή ψηφιακό 
φωτογραµµετρικό όργανο, από αεροφω-
τογραφίες ή επίγειες λήψεις µε µετρητική 
ή ερασιτεχνική φωτοµηχανή, ή την εκτέ-
λεση ολοκληρωµένων φωτογραµµετρικών 
αποτυπώσεων που περιλαµβάνουν εργα-
σίες υπαίθρου και γραφείου, ή την επίλυση 
ειδικών προβληµάτων, µε τη σύνταξη του 
κατάλληλου λογισµικού, ή τη χρήση εξει-
δικευµένων πακέτων φωτογραµµετρικού 
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λογισµικού, ή την προσαρµογή πακέτων 
λογισµικού γενικής χρήσης για την αντιµε-
τώπιση φωτογραµµετρικών προβληµάτων.

Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Ανώτερης 
και Δορυφορικής Γεωδαισίας

Εκπαίδευση σε µετρήσεις και όργανα 
Ανώτερης & ∆ορυφορικής (GPS) Γεωδαισίας. 
Προγραµµατισµός, οργάνωση, εκτέλεση, 
εργασιών και µετρήσεων για την ίδρυση 
δικτύων Ανώτερης Τάξης µε δορυφορικές 
µεθόδους. Αναγωγές και Υπολογισµοί στο 
Ελλειψοειδές και στο χώρο. Επίλυση βάσε-
ων µετρηµένων µε GPS. Σύνταξη τεχνικής 
έκθεσης.

ΠΟΜ 481  Διπλωµατική Μελέτη 

Στο µάθηµα αυτό ο φοιτητής καλείται να 
εκπονήσει διπλωµατική µελέτη υπό την επί-
βλεψη καθηγητών του Τµήµατος.  Το αντι-
κείµενο της µελέτης πρέπει να είναι συναφές 
µε την κύρια ειδικότητα του φοιτητή.  

Ο φοιτητής καλείται να προσδιορίσει το 
θέµα που επιθυµεί να εξετάσει και να προε-
τοιµάσει µια λεπτοµερή ερευνητική πρότα-
ση  στις αρχές του 7ου εξαµήνου.  Ο φοιτητής 
καλείται να συλλέξει και να αναλύσει τα 
στοιχεία, να συµπληρώσει τη συγγραφή της 
έρευνας του και να παρουσιάσει τα αποτε-
λέσµατά της σε ακροατήριο αποτελούµενο 
από ακαδηµαϊκό προσωπικό και φοιτητές 
στο τέλος του 8ου εξαµήνου. 

Προαπαιτούµενο: Τεχνικές Σύνταξης 
Τεχνικών Εκθέσεων και Παρουσιάσεων

Πρακτική Εξάσκηση Ι

Πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε γρα-
φεία µελετών, εργοληπτικές εταιρείες, κυ-
βερνητικούς οργανισµούς.  Πρωταρχικός 
στόχος η εφαρµογή της διδασκόµενης 
θεωρίας στην πράξη.  Η πρώτη πρακτική 
εξάσκηση περιλαµβάνει 150 ώρες εργασίας 
(2ος Χρόνος=Ιανουάριος). Απαιτείται η σύ-
νταξη έκθεσης.

Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ

Πρακτική εξάσκηση φοιτητών σε γραφεία 
µελετών, εργοληπτικές εταιρείες, κυβερ-
νητικούς οργανισµούς.  Πρωταρχικός στό-
χος η εφαρµογή της διδασκόµενης θεωρίας 
στην πράξη.  Η δεύτερη πρακτική εξάσκηση 
περιλαµβάνει 150 ώρες εργασίας (3ος χρό-
νος = Ιανουάριος). Απαιτείται η σύνταξη 
έκθεσης.

Προαπαιτούµενο: Πρακτική Εξάσκηση Ι
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ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Χριστίνα Γέρου | Ειδικό Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό 

Η Χριστίνα Γέρου ανήκει στο Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Κέντρου 
Γλωσσών µε ειδικότητα στη διδασκαλία 
της Αγγλικής Γλώσσας.  Κατέχει µεταπτυ-
χιακό τίτλο από το University of Stirling 
µε ειδίκευση στη Μάθηση της Γλώσσας 
Υποβοηθούµενη από Ηλεκτρονικούς 
Υπολογιστές (CALL) σε συνδυασµό µε 
TESOL (Teaching English to Students of 
Other Languages).  Έχει πτυχιακό τίτλο 
(µε έπαινο) στη Διδασκαλία της Αγγλικής 
Γλώσσας από το ίδιο πανεπιστήµιο.  Είναι 
αξιολογηµένη εξετάστρια από το CIE 
(Cambridge International Examinations) 
για το προφορικό µέρος της εξέτασης 
IGCSE-ESL.  Δίδαξε για αρκετά χρόνια στην 
ιδιωτική τριτοβάθµια εκπαίδευση στην 
Κύπρο.  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 
περιλαµβάνουν την Αυτόνοµη Μάθηση, 
την Αυθεντικότητα της Γλώσσας, καθώς 
επίσης και την Εκµάθηση των Αγγλικών 
ως Ξένης Γλώσσας µε τη βοήθεια των 
Υπολογιστών και της Τεχνολογίας. 

Έλις Κακουλλή Κωνσταντίνου |  
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Η Έλις Κακουλλή Κωνσταντίνου ανήκει 
στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
του Κέντρου Γλωσσών µε ειδικότητα 
στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας. 
Κατέχει πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας από το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
και  µεταπτυχιακό τίτλο Μ.Α. στην 

Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία από το 
University of Essex (UK). Δίδαξε αγγλι-
κή γλώσσα στο University of Essex και 
ακολούθως στην ιδιωτική εκπαίδευση 
στην Κύπρο. Τα ερευνητικά της ενδια-
φέροντα περιλαµβάνουν θέµατα όπως 
ο σχεδιασµός ύλης και προγραµµάτων 
διδασκαλίας, οι τελευταίες εξελίξεις στις 
διδακτικές µεθόδους και οι µαθησια-
κές δυσκολίες, ιδιαίτερα η δυσλεξία. 

Μαριάννα Κυπριανού |  
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

H Μαριάννα Κυπριανού ανήκει στο Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Κέντρου 
Γλωσσών µε ειδικότητα στη διδασκαλία 
της Αγγλικής Γλώσσας.  Σπούδασε στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών µε κρατική υπο-
τροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση, και 
είναι κάτοχος πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας.  Κατέχει µεταπτυχιακούς 
τίτλους από το University of Birmingham, 
U.K. (Μεταπτυχιακό στις Μεταφραστικές 
Σπουδές µε ειδίκευση στα Ελληνικά και 
τα Αγγλικά) και το Πανεπιστήµιο Κύπρου 
(Μεταπτυχιακό στην Εφαρµοσµένη 
Γλωσσολογία).  Δίδαξε Αγγλικά ως ξένη 
γλώσσα σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύ-
µατα δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης στην Κύπρο, τόσο κρατικά 
όσο και ιδιωτικά.  Είναι υποψήφια διδά-
κτωρ στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα 
Αγγλικών Σπουδών, στην Εφαρµοσµένη 
Γλωσσολογία.  Τα ερευνητικά της ενδιαφέ-
ροντα επικεντρώνονται στη διδασκαλία 
της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην 

Κύπρο, στη διδακτική της Μετάφρασης, 
στη χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών και 
ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδα-
σκαλία ξένων γλωσσών, στη διδασκαλία 
της Αγγλικής προφοράς µε τη βοήθεια 
της τεχνολογίας και στη χρήση της 
Κυπριακής διαλέκτου στην εκπαίδευση.

Μαρίλια Κωνσταντινίδου |  
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Η Μαρίλια Κωνσταντινίδου ανήκει στο 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του 
Κέντρου Γλωσσών µε ειδικότητα στη 
διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας.  Είναι 
κάτοχος των  πτυχίων  Β.Sc – English 
- από το Old Dominion University (USA) 
και M.A. –Applied Linguistics- από το 
University of Essex (U.K.).  Δίδαξε  επί σει-
ρά ετών σε σχολεία Μέσης και Ανώτερης 
Εκπαίδευσης προετοιµάζοντας φοιτητές 
για τις εξωτερικές εξετάσεις I.G.C.S.E. και 
G.C.E., καθώς επίσης και στη Νοσηλευτική 
Σχολή Κύπρου (EASP – Medical).  Στα 
ερευνητικά της προγράµµατα περιλαµ-
βάνονται η «αξιολόγηση» ως αναπό-
σπαστο µέρος στην όλη διαδικασία της 
διδασκαλίας-µάθησης και µέθοδοι για τη 
διδασκαλία τάξεων µεικτών επιπέδων.

Δηµήτριος Μπόγλου |  
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Ο Δηµήτριος Μπόγλου ανήκει στο Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Κέντρου 
Γλωσσών µε ειδικότητα στη διδασκαλία 
της Αγγλικής και της Γερµανικής Γλώσσας.  
Σπούδασε στο  Texas State University 
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όπου πήρε το B.A. στη Γερµανική 
γλώσσα.  Επίσης κατέχει µεταπτυχι-
ακό τίτλο στο TESOL/TEFL από το St. 
Michael’s University (USA).  Δίδαξε επί 
σειρά ετών στο Τexas State University, 
University of Texas, St.Michael’s University 
και ως επισκέπτης καθηγητής στο 
Πανεπιστήµιο του Ανόβερου (Γερµανία).

Γιόλα Παπαδοπούλου |  
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Η Γιόλα Παπαδοπούλου ανήκει στο Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Κέντρου 
Γλωσσών µε ειδικότητα στην διδασκα-
λία της Αγγλικής Γλώσσας.  Αποφοίτησε 
από το Πανεπιστήµιο του Λάνκαστερ, 
αποκτώντας πτυχίο στη Γλωσσολογία και 
Αγγλική Γλώσσα.  Συνέχισε τις µεταπτυ-
χιακές της σπουδές στο Πανεπιστήµιο 
του Μάντσεστερ στην Εφαρµογή της 

Πληροφορικής για Εκπαιδευτικούς 
σκοπούς.  Δίδαξε αγγλικά στην ιδιω-
τική τριτοβάθµια εκπαίδευση και τα 
τελευταία χρόνια στο Πανεπιστήµιο 
Κύπρου.  Είναι υποψήφια διδάκτωρ 
στο Τµήµα Εκπαιδευτικής Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Λάνκαστερ.  Είναι ερευνή-
τρια στον οργανισµό Cyprus Neuroscience 
and Technology Institute (CNTI).  Στα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαµ-
βάνεται η ηλεκτρονική µάθηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (έρευνα ΣΤΕΛΛΛΑ). 

Μάρω Νεοφύτου-Γιοκαρή |  
Ανώτερη Λέκτορας (ενταγµένη)

Η Μάρω Νεοφύτου – Γιοκαρή είναι 
Ανώτερη Λέκτορας (ενταγµένη) στη 
Σχολή Επιστηµών Υγείας και ανήκει στο 
Κέντρο Γλωσσών.   Έχει Πτυχίο στην 
Αγγλική Φιλολογία από το Πανεπιστήµιο 

Αθηνών (1975), Δίπλωµα στη Διδασκαλία 
Αγγλικών του Institute of Education 
– London University (1981) και Master in 
Applied Linguistics του University of Essex 
(1982).  Εργάστηκε για σειρά ετών στην 
ιδιωτική τριτοβάθµια εκπαίδευση της 
Κύπρου ως Λέκτορας Αγγλικών και τα τε-
λευταία χρόνια, ως Λέκτορας και Ανώτερη 
Λέκτορας, στο Ανώτερο Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο (ΑΤΙ). Εξειδικεύτηκε στη 
διδασκαλία English for Specific Purposes 
για φοιτητές διαφορετικών ειδικοτή-
των, πεδίο στο οποίο επικεντρώνονται 
και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα.



Τ Ο  Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

280

ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ

Κέντρο Γλωσσών

Στόχος

Ο στόχος του Κέντρου Γλωσσών εί-
ναι να αναπτυχθεί σε ένα πρότυπο 
Κέντρο Γλωσσών, διεθνώς αναγνω-
ρισµένο στον τοµέα της εκµάθησης 
και της διδασκαλίας των γλωσσών. 
Ο πρωταρχικός στόχος του Κέντρου 
Γλωσσών εµπίπτει µέσα στα πλαίσια των 
στόχων του Συµβουλίου της Ευρώπης, το 
οποίο προωθεί τη  γλωσσική ποικιλία κα-
θώς και την εκµάθηση διαφόρων γλωσσών 
στον τοµέα της εκπαίδευσης.  Ο σκοπός 
του Κέντρου συσχετίζεται επίσης µε τις 
γλώσσες και µε την Γλωσσική Πολιτική της 
Κύπρου (2003-2005), και εστιάζει στο να 
βοηθήσει τους φοιτητές να ικανοποιήσουν 
το πάγιο αίτηµα του πανεπιστηµίου ώστε 
οι φοιτητές του να γνωρίζουν τουλάχιστο 
µια ξένη γλώσσα. Προωθεί τη διδασκα-
λία και την εκµάθηση των γλωσσών που 
βασίζονται κυρίως στις ανάγκες των χρη-
στών της.  Κάνει χρήση των Τεχνολογιών 
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
για να στηρίξει τη διαδικασία εκµάθησης 
της γλώσσας.  Οι δραστηριότητες του 
Κέντρου Γλωσσών λαµβάνουν υπόψη 
τα πορίσµατα των ερευνών που σχετί-
ζονται µε την εκµάθηση µιας Δεύτερης 
Γλώσσας (L2) και τις σχετικές εξελίξεις 
στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία.  Τα µαθή-
µατα του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου 
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στις πέντε σχολές 
(Γεωτεχνικών Επιστηµών και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος, Διοίκησης και Οικονοµίας, 
Εφαρµοσµένων Τεχνών και Επικοινωνίας, 
Μηχανικής και Τεχνολογίας, και Επιστηµών 

Υγείας) διδάσκονται κυρίως στην Κοινή 
Ελληνική, µια από τις δύο επίσηµες 
γλώσσες της Δηµοκρατίας της Κύπρου 
(Αναφορά  Χώρας, 2004). Εντούτοις, 
λαµβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή 
γλωσσική πολιτική, ο στόχος του Κέντρου 
Γλωσσών περιλαµβάνει τις ξένες γλώσσες 
ως αναπόσπαστο και απαραίτητο µέρος 
των σπουδών όλων των φοιτητών. Ο 
στόχος είναι να διευρυνθεί ο γλωσσικός 
ορίζοντας των φοιτητών για να µπο-
ρούν να αντεπεξέρχονται γλωσσικά στις 
διάφορες ανάγκες που θα προκύπτουν 
στις σπουδές τους, στην έρευνα, στα 
προγράµµατα διεθνών ανταλλαγών, στη 
µελλοντική σταδιοδροµία τους καθώς και 
στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή. 

Πηγές και Μέσα, Εγκαταστάσεις και 
Υπηρεσίες

Το Κέντρο Γλωσσών είναι άρτια εξοπλι-
σµένο και διαθέτει όλα τα απαραίτητα 
µέσα µε τα οποία µπορεί να διεξαχθεί 
ένα σύγχρονο µάθηµα διδασκαλίας της 
γλώσσας.  Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται 
σύγχρονες εγκαταστάσεις και σπουδαστή-
ρια, εξοπλισµένα µε οπτικοαουστικά µέσα 
διδασκαλίας και ψηφιακή τεχνολογία.  Στο 
Κέντρο Γλωσσών εκπονείται επίσης γλωσ-
σικό διδακτικό υλικό βασισµένο στις ανά-
γκες των φοιτητών.  Επιπλέον, το Κέντρο 
Γλωσσών προσφέρει και άλλου είδους 
γλωσσικές υπηρεσίες όπως εξετάσεις,  
µετάφραση και επιµέλεια κειµένων.  Το 
Κέντρο Γλωσσών προσφέρει τις υπηρεσίες 
του τόσο στα µέλη του πανεπιστηµίου, 

όσο και σε αυτά του επιχειρηµατικού κό-
σµου και της τοπικής κοινωνίας γενικό-
τερα, σε αυτούς δηλαδή που χρειάζονται 
να µάθουν µια ξένη γλώσσα για λόγους 
σπουδών, έρευνας, επαγγελµατικών υπο-
χρεώσεων ή από προσωπικό ενδιαφέρον.  
Το Κέντρο Γλωσσών αναπτύσσεται σε ένα 
πρότυπο Κέντρο Γλωσσών όπου οι Νέες 
Τεχνολογίες χρησιµοποιούνται ως απαραί-
τητο εργαλείο για µια επιτυχηµένη γλωσ-
σική διδασκαλία, αξιολόγηση και έρευνα.   

Προσφερόµενα µαθήµατα Γλώσσας

(α) Αγγλικά 
Το µάθηµα των Αγγλικών είναι υποχρε-
ωτικό και αποτελεί µέρος του προγράµ-
µατος σπουδών όλων των Τµηµάτων 
για  2 εξάµηνα. Σε κάποιους κλάδους 
σπουδών, όπως αυτόν της Διοίκησης 
Ξενοδοχείων και Τουρισµού καθώς και 
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, 
απαιτείται η εκµάθηση των Αγγλικών 
για περισσότερο από 2 εξάµηνα. 
Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ προσφέ-
ρει τα ακόλουθα µαθήµατα Αγγλικών: 
(α) Αγγλικά σε Μέσο Επίπεδο για 
Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς (ΑΑΣ), εξάµηνο 1 
(β) Αγγλικά για Συγκεκριµένους 
Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς 
(ΑΣΑΣ), εξάµηνο 2.
Το ΑΑΣ (Αγγλικά για Ακαδηµαϊκούς 
Σκοπούς) είναι τρίωρο εβδοµαδιαίο 
µάθηµα. Οι φοιτητές των Αγγλικών ΑΑΣ 
είναι κυρίως του Ευρωπαϊκού Επιπέδου 
Γλωσσών (ΕΕΓ) B2 (Κοινό Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο – ΚΕΠ - του Συµβουλίου της 
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Ευρώπης, Αναφορά για τις Γλώσσες, 2001). 
Το ΑΣΑΣ (Αγγλικά για Συγκεκριµένους 
Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς) είναι τρίωρο 
εβδοµαδιαίο µάθηµα. Οι σπουδαστές 
του µαθήµατος ΑΣΑΣ θα πρέπει να 
έχουν κάνει προηγουµένως το µάθηµα 
Αγγλικά ΑΑΣ. Αυτό το µάθηµα επικε-
ντρώνεται στη διδασκαλία των Αγγλικών 
για τις ανάγκες του συγκεκριµένου 
κλάδου σπουδών των φοιτητών, για 
παράδειγµα Νοσηλευτικής, Διοίκησης 
Ξενοδοχείων και Τουρισµού, Επικοινωνίας 
και Σπουδών Διαδικτύου, κλπ. 

Άλλα Μαθήµατα Αγγλικής Γλώσσας 

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ θα προ-
σφέρει επίσης µαθήµατα Αγγλικών, τόσο 
στο διδακτικό όσο και στο διοικητικό προ-
σωπικό του πανεπιστηµίου, καθώς και στα 
µέλη της τοπικής κοινωνίας  (π.χ. Αγγλικά 
για Ιατρικό ή Νοσηλευτικό Προσωπικό, 
Αγγλικά για Επιχειρήσεις, Αγγλικά για 
Τουριστικά Επαγγέλµατα, κλπ.) 

(β) Γερµανικά 
Τα Γερµανικά είναι υποχρεωτικό µά-
θηµα και µέρος των σπουδών των 
φοιτητών στον κλάδο της Διοίκησης 
Ξενοδοχείων και Τουρισµού για 2 εξά-
µηνα (εξάµηνο Ι και II), στα αρχικά 
επίπεδα (Επίπεδα Α1 και A2 του ΚΕΠ). 
(γ) Άλλες Γλώσσες 
Τα Γερµανικά, όπως και άλλες γλώσσες 
θα προσφερθούν βαθµιαία ως προαιρε-
τικά σε όλους τους φοιτητές. Οι γλώσσες 
αυτές θα περιλαµβάνουν Ιταλικά, Γαλλικά, 
Ελληνικά, Τουρκικά, Αραβικά, Κινέζικα και 
Ρωσικά στα ακόλουθα επίπεδα: πρώτα 
σε επίπεδο αρχαρίων και έπειτα σε Μέσο 
επίπεδο. Αυτές οι γλώσσες θα προσφερ-
θούν βαθµιαία στους διάφορους κλάδους 
σπουδών, το προσωπικό, τον επιχειρηµα-
τικό κόσµο, και στο κοινό γενικά, ανάλογα 
µε τις ανάγκες και τη ζήτηση που θα προ-
κύπτουν (π.χ. Ελληνικά για τα προγράµ-
µατα ανταλλαγής σπουδαστών, όπως το 
Erasmus, Ελληνικά για αλλοδαπούς ή συ-
γκεκριµένους επαγγελµατίες, Ρωσικά για 
επιχειρήσεις, Γαλλικά για µάγειρες, κ.λπ.) 

Άλλα Προγράµµατα και Υπηρεσίες 

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ 
θα παρέχει επίσης και επιπρόσθε-
τες γλωσσικές υπηρεσίες όπως: 

(α)  Προγράµµατα κατάρτισης εκπαι-
δευτικών (για εκπαιδευτικούς του 
ίδιου του Κέντρου Γλωσσών αλλά 
και για άλλους ενδιαφερόµενους 
καθηγητές γλωσσών από άλλους 
εκπαιδευτικούς οργανισµούς όπως 
άλλα Κέντρα Γλωσσών, φροντιστή-
ρια, δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία) 

(β)  Εξετάσεις για νέο διοικητι-
κό προσωπικό του ΤΕΠΑΚ 

(γ)  Κυβερνητικές εξετάσεις και εξετά-
σεις για ιδιωτικούς οργανισµούς

(δ)  Μετάφραση και διερµηνεία, τόσο για 
τις ανάγκες του πανεπιστηµίου όσο 
και για ανάγκες της τοπικής κοινωνίας

(ε) Γλωσσική επιµέλεια κειµένων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ηµερολόγιο Ακαδηµαϊκού Έτους

Σώµατα του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου

Χάρτης 1: Κεντρικά Κτίρια

Χάρτης 2: Κεντρικά Κτίρια

Χάρτης 3: Χωροθέτηση

Τηλέφωνα
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 - 2009

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1 – 5 Σεπτεµβρίου
12 - 16 Ιανουαρίου

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 8 Σεπτεµβρίου 19 Ιανουαρίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

19 Σεπτεµβρίου
30 Ιανουαρίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

26 Σεπτεµβρίου
6 Φεβρουαρίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑ

24 Οκτωβρίου
6 Μαρτίου

ΔΙΑΚΟΠΕΣ (ΠΑΣΧΑ) 13 - 26  Απριλίου

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 5 Δεκεµβρίου 30 Απριλίου

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

6 - 8 Δεκεµβρίου
2-7  Μαΐου

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 - 23 Δεκεµβρίου 8 - 22  Μαΐου

ΔΙΑΚΟΠΕΣ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 24 Δεκεµβρίου –  11 Ιανουαρίου

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΓΙΕΣ
1 Οκτωβρίου
28 Οκτωβρίου

6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) 
2 Μαρτίου (Καθαρή Δευτέρα)
25 Μαρτίου
1 Απριλίου
19 Απριλίου (Πάσχα)
1 Μαΐου
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Μέχρι την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου 
και τη σύσταση του πρώτου Συµβουλίου 
του Πανεπιστηµίου, η Προσωρινή 
Διοικούσα Επιτροπή έχει όλες τις αρµο-
διότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα 
του Συµβουλίου και της Συγκλήτου.  Τα  
µέλη της επιτροπής διορίζονται µε βάση 
το Νόµο, από το Υπουργικό Συµβούλιο.  
Μέχρι το διορισµό του πρώτου Πρύτανη 
ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας 
Επιτροπής έχει όλες τις αρµοδιότητες και 
εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη.

Αντώνης Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος

Καθηγητής Επικοινωνίας και 
Επεξεργασίας Σηµάτων
Imperial College, London UK

Παναγιώτης Περσιάνης, Αντιπρόεδρος

Πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής 
της Συγκριτικής Παιδαγωγικής 
και Ιστορίας της Εκπαίδευσης
Πανεπιστήµιο Κύπρου

Μίµης Σοφοκλέους, Αντιπρόεδρος

Πρώην Καθηγητής
Βασιλικό Πανεπιστήµιο 
Τεχνολογίας Μελβούρνης
Επιστηµονικός Διευθυντής Ιστορικού 
Αρχείου Μουσείου και Κέντρου 
Μελετών του Δήµου Λεµεσού

Νίκος Δεµερτζής

Καθηγητής στο Τµήµα 
Επικοινωνίας & ΜΜΕ
Διευθυντής του Τοµέα Κοινωνικής και 
Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας
Πανεπιστήµιο Αθηνών

Πανίκος Δηµητριάδης

Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής 
Πανεπιστήµιο Leicester

Θεόδουλος Καττάµης

Καθηγητής Επιστήµης και 
Μηχανικής των Υλικών
Πανεπιστήµιο Κοννέκτικατ (ΗΠΑ)

Πέτρος Κερκίδης

Καθηγητής Φυσικής Εδάφους
Διευθυντής Εργαστηρίου 
Γεωργικής Υδραυλικής
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Μαρία Λοϊζίδου

Καθηγήτρια Χηµικής Μηχανικής
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ιωάννης Μαντάς

Καθηγητής Πληροφορικής της Υγείας
Πρώην Πρόεδρος Τµήµατος Νοσηλευτικής
Διευθυντής Τοµέα Δηµόσιας Υγείας
Διευθυντής Εργαστηρίου 
Πληροφορικής της Υγείας
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών

Μιχάλης Πέτρου

Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πολυτεχνικής Σχολής
Πανεπιστήµιο Κύπρου

Κυριάκος Χιτζανίδης

Καθηγητής Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ανδρέας Μαλλούππας, Γραµµατέας

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονοµικών
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου

ΑΤΥΠΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρύτανης, οι Αντιπρυτάνεις και ο 
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονοµικών 
αποτελούν το Πρυτανικό Συµβούλιο, 
στο οποίο µπορούν να εκχωρούνται 
από τη Σύγκλητο οποιεσδήποτε από τις 
αρµοδιότητές της.  Με απόφαση της ΠΔΕ 
λειτουργεί Άτυπο Πρυτανικό Συµβούλιο 
το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο 
της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής 
Καθηγητή Αντώνη Κωνσταντινίδη, 
τους Αντιπροέδρους της Προσωρινής 
Διοικούσας Επιτροπής Δρ. Παναγιώτη 
Περσιάνη και Δρ. Μίµη Σοφοκλέους, 
και το Διευθυντή Διοίκησης και 
Οικονοµικών Δρ. Ανδρέα Μαλλούππα.

ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ 1



1.  Κοινοί Χώροι Διδασκαλίας / Αµφιθέατρο / Εργαστήρια Η/Υ (οδός Αθηνών, παλιό Κτηµατολόγιο)

2.   Κτίριο Γραφείων Ακαδηµαϊκού Προσωπικού Σχολής Γεωτεχνικών Επιστηµών και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος (γωνία Ανεξαρτησίας και Αθηνών, πρώην κτίριο Παρέα) 

3.  Κτίριο Γραφείων Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δηµόσιων Σχέσεων (ΥΕΔΔΣ)  (οδός Αθηνών 80)

4.  Κτίριο Εργαστηρίων Σχολής Γεωτεχνικών Επιστηµών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (γωνία Αθηνών και Ανεξαρτησίας) 

5.  Κτίριο Γραφείων Ακαδηµαϊκού Προσωπικού Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας (οδός Ανεξαρτησίας 33)

6.  Υπό Μελέτη

7.  Κοινοί Χώροι Διδασκαλίας / Εργαστήριο Η/Υ (Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας, 1ος όροφος, γωνία Ιφιγενείας και Αθηνών)

8.  Κτίριο Βιβλιοθήκης (γωνία Θέµιδος και Ιφιγενείας, παλαιά Δικαστήρια) - ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

9.  Υπό Μελέτη

10.  Υπό Μελέτη

11.  Κτίριο Συµβουλίου-Συγκλήτου (οδός Αρχ. Κυπριανού, παλιό Ταχυδροµείο) – ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

12.   Κτίριο Διοίκησης (οδός Αρχ. Κυπριανού 31) - Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (4ος όροφος) 
- Διευθυντής Διοίκησης και Οικονοµικών (3ος όροφος) 
- Υπηρεσία Οικονοµικών και Ανθρώπινου Δυναµικού (3ος-4ος όροφος) 
- Υπηρεσία Συστηµάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας (1ος όροφος) 

13.   Κτίριο Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας (οδός Σαριπόλου 16-18, Αχιλλέως ΙΙ)  
- Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας (1ος - 3ος όροφος) 
- Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης (ισόγειο) 

14.  Κτίριο Γραφείων Ακαδηµαϊκού Προσωπικού Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας (οδός Σαριπόλου 2-8, Αχιλλέως Ι) 

15.    Κτίριο Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας  (οδός Σαριπόλου, πρώην κατάστηµα Ττοφής Κυριάκου)  
- Εργαστήρια Η/Υ (ισόγειο) 
- Εργαστήρια Σχολής (1ος – 3ος όροφος) 
- Γραφεία Ακαδηµαϊκού Προσωπικού (4ος – 5ος όροφος)

16.  Κτίριο Εργαστηρίων Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας / Γραφεία Ακαδηµαϊκού Προσωπικού (οδός Κιτίου Κυπριανού, κτίριο Δωροθέα)

17.  Κτίριο προσωρινής Βιβλιοθήκης (οδός Ελευθερίας 79)

18.  Γραφεία Ακαδηµαϊκού Προσωπικού 

19.  Εργαστήρια Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Επικοινωνίας 

20.  Φοιτητικό Καφεστιατόριο (πρώην Ζάππειο)

21.  Φοιτητική Εστία / Φοιτητικό Εστιατόριο

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

287
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ 2
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Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

1.  Κοινοί Χώροι Διδασκαλίας / Αµφιθέατρο / Εργαστήρια Η/Υ (οδός Αθηνών, παλιό Κτηµατολόγιο)

2.   Κτίριο Γραφείων Ακαδηµαϊκού Προσωπικού Σχολής Γεωτεχνικών Επιστηµών και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος (γωνία Ανεξαρτησίας και Αθηνών, πρώην κτίριο Παρέα) 

3.  Κτίριο Γραφείων Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δηµόσιων Σχέσεων (ΥΕΔΔΣ)  (οδός Αθηνών 80)

4.  Κτίριο Εργαστηρίων Σχολής Γεωτεχνικών Επιστηµών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (γωνία Αθηνών και Ανεξαρτησίας) 

5.  Κτίριο Γραφείων Ακαδηµαϊκού Προσωπικού Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας (οδός Ανεξαρτησίας 33)

6.  Υπό Μελέτη

7.  Κοινοί Χώροι Διδασκαλίας / Εργαστήριο Η/Υ (Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας, 1ος όροφος, γωνία Ιφιγενείας και Αθηνών)

8.  Κτίριο Βιβλιοθήκης (γωνία Θέµιδος και Ιφιγενείας, παλαιά Δικαστήρια) - ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

9.  Υπό Μελέτη

10.  Υπό Μελέτη

11.  Κτίριο Συµβουλίου-Συγκλήτου (οδός Αρχ. Κυπριανού, παλιό Ταχυδροµείο) – ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

12.   Κτίριο Διοίκησης (οδός Κιτίου Κυπριανού 31) - Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (4ος όροφος) 
- Διευθυντής Διοίκησης και Οικονοµικών (3ος όροφος) 
- Υπηρεσία Οικονοµικών και Ανθρώπινου Δυναµικού (3ος-4ος όροφος) 
- Υπηρεσία Συστηµάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας (1ος όροφος) 

13.   Κτίριο Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας (οδός Σαριπόλου 16-18, Αχιλλέως ΙΙ)  
- Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας (1ος - 3ος όροφος) 
- Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης (ισόγειο) 

14.  Κτίριο Γραφείων Ακαδηµαϊκού Προσωπικού Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας (οδός Σαριπόλου 2-8, Αχιλλέως Ι) 

15.    Κτίριο Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας  (οδός Σαριπόλου, πρώην κατάστηµα Ττοφής Κυριάκου)  
- Εργαστήρια Η/Υ (ισόγειο) 
- Εργαστήρια Σχολής (1ος – 3ος όροφος) 
- Γραφεία Ακαδηµαϊκού Προσωπικού (4ος – 5ος όροφος)

16.  Κτίριο Εργαστηρίων Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας / Γραφεία Ακαδηµαϊκού Προσωπικού (οδός Κιτίου Κυπριανού, κτίριο Δωροθέα)
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
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ΧΑΡΤΗΣ 3





Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι ΣΤ Ο  Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Υ Π Ρ Ο ΥΤ Ο  Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Υ Π Ρ Ο ΥΤ Ο  Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Πρόεδρος Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής 25 002549

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονοµικών 25 002554

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 25 829090, 25 002500  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 25 002710, 25 002711, 22 001810

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 25 002702

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 25 002703, 22 001803

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 25 002701

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 25 002704

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 25 002705

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 25 002706

ΛOΓIΣTHPIO 25 002707

ΣΧΟΛΕΣ

Γεωτεχνικών Επιστηµών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 25 002715

Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήµης Τροφίµων 25002716

Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος 25002717

Διοίκησης και Οικονοµίας 25 002718

Τµήµα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισµού 25002719

Τµήµα Εµπορίου, Χρηµατοοικονοµικών και Ναυτιλίας 25002720

Εφαρµοσµένων Τεχνών και Επικοινωνίας 25 002721

Τµήµα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου 25002722

Τµήµα Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών 25002723

Μηχανικής και Τεχνολογίας 25 002724

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής 25002725

Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών 25002726

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 25002727

Επιστηµών Υγείας 22 001813

Τµήµα Νοσηλευτικής 22 001814

Κέντρο Γλωσσών 25 002708
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