
ΟΔΗΓΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



02 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 03Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι

Καλώς ήρθατε στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου! Με µεγάλη χαρά 
σας παρουσιάζουµε τον Οδηγό Σπουδών του Πανεπιστηµίου µας 
για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021.

Ιδιαίτερα καλωσορίζουµε τους πρωτοετείς φοιτητές. Σας συγ-
χαίρουµε για την επιτυχία σας και ευχόµαστε κάθε πρόοδο στη 
σταδιοδροµία σας.

Ο Οδηγός Σπουδών παρέχει πληροφορίες που αφορούν τις 
σπουδές στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου, ώστε να ενηµερωθείτε 
και να αξιοποιήσετε κατά τον καλύτερο τρόπο τις επιλογές σας σε 
προπτυχιακό αλλά και ενδεχοµένως σε µεταπτυχιακό επίπεδο. 

Το Πανεπιστήµιο µας, υπηρετώντας την αποστολή του, φιλοδοξεί 
να µεταδίδει την υφιστάµενη γνώση µέσω φοιτητοκεντρικών µεθό-
δων διδασκαλίας, να παράγει νέα γνώση µέσω των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων του καθώς και να διαµορφώνει υπεύθυνους πολί-
τες, ευαίσθητους στις κοινωνικές ανάγκες. Παράλληλα, φιλοδοξεί 
να παρέχει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια για την 
επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία τους, καλλιεργεί το 
επιχειρηµατικό πνεύµα και ενσωµατώνει την πρακτική άσκηση στα 
προγράµµατα σπουδών.

Σας εύχοµαι να απολαύσετε την εκπαιδευτική σας διαδροµή κατά 
την οποία θα παραµένουµε αρωγοί σας. 

Εκ µέρους των Πρυτανικών Αρχών, 

Αθανάσιος Κατσής
Πρύτανης Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Χρονολογία που ιδρύθηκε το τµήµα και µία σύντοµη αναφορά στην εξέλιξη του

Το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονοµίας και Τεχνολογίας του Πανεπι-
στηµίου Πελοποννήσου δηµιουργήθηκε µε το Π.∆. 70/27-06-2013, µε τη συγχώνευση του Τµήµατος 
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνι-
ών, και δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδηµαϊκό έτος 2013–2014. Τα παλαιά Τµήµατα ήταν τα 
πρώτα που λειτούργησαν στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και δέχονταν φοιτητές από το ακαδηµαϊκό 
έτος 2002–2003.

Πόλη που εδρεύει

Το Τµήµα στεγάζεται στα κτήρια της Σχολής Οικονοµίας και Τεχνολογίας, σε απόσταση 2 χλµ. περίπου 
από το κέντρο της Tρίπολης, κοντά στο άλσος του Αγ. Γεωργίου. Τακτικά δροµολόγια λεωφορείων 
συνδέουν το Τµήµα µε το κέντρο της πόλης και το σταθµό των υπεραστικών λεωφορείων.

Ανθρώπινο δυναµικό

Το Τµήµα στελεχώνεται από 22 Καθηγητές όλων των βαθµίδων και 8 µέλη Ε.∆Ι.Π. Όλα τα µέλη του προ-
σωπικού του Τµήµατος διαθέτουν µεγάλο πλήθος δηµοσιεύσεων σε κορυφαία επιστηµονικά περιοδικά, 
έχουν αναπτύξει σηµαντικές διεθνείς συνεργασίες µε συναφή τµήµατα του εξωτερικού, και συµµε-
τέχουν σε επιστηµονικές επιτροπές διεθνών περιοδικών και συνεδρίων εγνωσµένου κύρους. Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι 4 καθηγητές του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών περιλαµβάνονται στην 
κατάταξη των κορυφαίων επιστηµόνων του κόσµου «Data for updated science-wide author databases 
of standardized citation indicators» 2020 (από τους 6 συνολικά του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου που 
εµφανίζονται σε αυτή).

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχει καταρτίσει ένα άκρως σύγχρονο και ανταγωνιστικό 
προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, ακολουθώντας τις καλύτερες ελληνικές και διεθνείς πρακτικές κα-
θώς και τις κατευθυντήριες γραµµές των πιο σηµαντικών διεθνών επιστηµονικών και επαγγελµατικών 
ενώσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ACM και IEEE.

Το πρόγραµµα σπουδών στοχεύει στον εφοδιασµό των φοιτητών αφενός µε τις βασικές γνώσεις και 
δεξιότητες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, ώστε να αποκτήσουν στέρεες επιστηµονικές 
βάσεις, και αφετέρου µε εξειδικευµένες γνώσεις σε ποικίλες περιοχές, ώστε να µπορούν να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις του επαγγελµατικού χώρου ή/και να έχουν τις δυνατότητες να αναπτύξουν 
ερευνητική δραστηριότητα. Ενδεικτικές επιστηµονικές περιοχές που θεραπεύει το Τµήµα, τόσο σε 
εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, είναι το υλικό και λογισµικό των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, η επεξεργασία και διαχείριση δεδοµένων, η τεχνητή νοηµοσύνη και η µηχανική µάθηση, τα συ-
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στήµατα και οι εφαρµογές γραφικών, επεξεργασίας σηµάτων και επεξεργασίας εικόνας, τα συστήµατα 
και δίκτυα τηλεπικοινωνιών, οπτικών και δορυφορικών επικοινωνιών, οι εφαρµογές διαδικτύου.

Το πρόγραµµα σπουδών ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών 
Μονάδων ECTS. Οι φοιτητές οφείλουν να επιτύχουν σε 40 µαθήµατα, υποχρεωτικά και επιλογής, και 
να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία. Το Τµήµα έχει συνεργασίες για ανταλλαγές φοιτητών στο πλαίσιο 
του προγράµµατος Erasmus+ µε πάνω από 30 ευρωπαϊκά πανεπιστήµια (µεταξύ των οποίων είναι και 
κορυφαία ιδρύµατα όπως το Πολυτεχνείο της Βιέννης, το Πανεπιστήµιο του Τρέντο και το Πανεπιστήµιο 
Κύπρου), στα οποία οι φοιτητές µπορούν να εκπονήσουν µέρος των σπουδών τους.

Το προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών πιστοποιή-
θηκε από την ΕΘΑΑΕ το 2019 κατόπιν εξωτερικής αξιολόγησης από επιτροπή εµπειρογνωµόνων. Το 
Τµήµα καταβάλλει συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει, λαµ-
βάνοντας υπόψιν τόσο τις προτάσεις των εξωτερικών αξιολογητών όσο και τη συσσωρευµένη εµπειρία 
του προσωπικού του καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις του χώρου.

Το Τµήµα οργανώνει τρία Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών: στην Επιστήµη Υπολογιστών, στις Σύγ-
χρονες Ασύρµατες Επικοινωνίες και στην Επιστήµη ∆εδοµένων (σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος»). 
Τα προγράµµατα αυτά δέχονται κάθε χρόνο περί τους 60 φοιτητές συνολικά και παρέχουν εξειδίκευση 
στους αντίστοιχους τοµείς µε σύγχρονα προγράµµατα σπουδών.

Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος κατοχυρώθηκαν µε το Π.∆. 44/08-04-
2009 και είναι ισότιµα µε αυτά των αποφοίτων συναφών Τµηµάτων ελληνικών Πανεπιστηµίων. Οι από-
φοιτοι του Τµήµατος µπορούν να σε όλα τα αντικείµενα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. 
Στους φοιτητές του Τµήµατος προσφέρεται η δυνατότητα διενέργειας πρακτικής άσκησης, (ακόµα και 
στο εξωτερικό, µέσω του προγράµµατος Erasmus+) µέσω της οποίας έρχονται σε άµεση επαφή µε τον 
επαγγελµατικό χώρο, ενώ πολλοί προσλαµβάνονται στους ίδιους φορείς µετά το πέρας της πρακτικής 
τους.

Τέλος, οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε προγράµµατα µετα-
πτυχιακών σπουδών, είτε του Τµήµατος είτε άλλων τµηµάτων Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και 
συναφών αντικειµένων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Για τις ερευνητικές ανάγκες του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχουν θεσµοθετηθεί 10 
Εργαστήρια (Ασυρµάτων και Κινητών Επικοινωνιών, Γνώσης και Αβεβαιότητας, ∆ικτύων Επικοινωνιών 
και ∆ικτυακών Εφαρµογών, Επικοινωνίας Ανθρώπου - Μηχανής και Εικονικής Πραγµατικότητας, Κρυ-
πτογραφίας και Ασφάλειας, Συστηµάτων Λογισµικού και Βάσεων ∆εδοµένων, Σχεδίασης και Ανάπτυξης 
∆ικτύων και Συστηµάτων Οπτικών Ινών, Ψηφιακών Επικοινωνιών και Συστηµάτων, Υπολογιστικών 
Συστηµάτων, Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήµατος και Εικόνας), ενώ λειτουργούν και άλλες ερευνητικές 
οµάδες.

Μέλη του Τµήµατος συµµετέχουν σε πάνω από 20 εθνικά ή ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά 
προγράµµατα, ενδεικτικά στις περιοχές των µεγάλων δεδοµένων, της κυβερνοασφάλειας, του IoT, των 
logistics, της έξυπνης γεωργίας και των έξυπνων πόλεων, των ηλεκτρικών οχηµάτων, των δικτύων 
αισθητήρων, των συστηµάτων 5G. Προπτυχιακοί φοιτητές τελευταίων ετών καθώς και µεταπτυχιακοί 
φοιτητές έχουν συχνά ευκαιρίες συµµετοχής σε τέτοια έργα µε αµοιβή ή υποτροφία. Το Τµήµα διατηρεί 
ερευνητικές συνεργασίες µε οργανισµούς όπως το CERN καθώς και κορυφαία πανεπιστήµια του 
εξωτερικού.
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Στο Τµήµα είναι ενεργοί πάνω από 90 υποψήφιοι διδάκτορες, αρκετοί από αυτούς σε συνεπίβλεψη µε 
ερευνητές σε άλλα πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα, καθώς και 5 µεταδιδάκτορες ερευνητές. Όλοι 
αυτοί ενισχύουν σηµαντικά τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τµήµατος.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Οικονοµίας και Τεχνολογίας
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
∆ιεύθυνση: Οδός Ακαδηµαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, 221 31 Τρίπολη
Τηλ.: 2710 372292–94
Email: dit-secr@uop.gr
Web: dit.uop.gr
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Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών
Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2003 και απονέµει 
στους απόφοιτους του Πτυχίο στις Οικονοµικές Επιστήµες. Από το 2013 αποτελεί µέλος της Σχολής 
Οικονοµίας, ∆ιοίκησης και Πληροφορικής, η οποία µετονοµάστηκε σε Σχολή Οικονοµίας και Τεχνολογί-
ας το 2019. 

Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών εδρεύει στην Τρίπολη.

Στο Τµήµα διδάσκουν σήµερα 12 µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) (διαφόρων 
βαθµίδων), δύο (2) µέλη Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.∆Ι.Π.) και ένα (1) µέλος Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). Στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών λειτουργούν Προπτυχιακός, 
Μεταπτυχιακός και ∆ιδακτορικός Κύκλος Σπουδών.

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
To Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών προσφέρει ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό πρόγραµµα σπουδών 
εναρµονισµένο µε τα διεθνή πρότυπα, καθώς και µε τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της Οικονοµικής 
Επιστήµης. Το πρόγραµµα παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες γνώσεις και δεξιότητες στη σύγχρονη 
οικονοµική ανάλυση µέσα από βασικά µαθήµατα, όπως η µακροοικονοµική, η µικροοικονοµική και 
η οικονοµετρία. Επιπλέον, µέσα από µια ευέλικτη δοµή µαθηµάτων, προσφέρει στους/στις φοιτητές/
τριες ένα ευρύ φάσµα µαθηµάτων επιλογής, ώστε να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν 
εξειδικευµένες γνώσεις σε τοµείς αιχµής.

Από το τρίτο έτος σπουδών τα µαθήµατα διαρθρώνονται στις εξής τρεις κατευθύνσεις:

▶ Κατεύθυνση 1: Οικονοµική Πολιτική και Ανάπτυξη

▶ Κατεύθυνση 2: Χρηµατοοικονοµική και Επενδύσεις

▶ Κατεύθυνση 3: Οικονοµικά των Επιχειρήσεων και των Αγορών

Επιπλέον, το Τµή µα Οικονοµικώ ν Επιστηµώ ν, µέσω του Προγράµµατος της Πρακτικής Άσκησης, προ-
σφέρει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητέ ς/τριες να εργά ζονται για διά στηµα τριών (3) µηνώ ν σε θέση 
εργασίας που σχετίζεται µε το αντικεί µενο των σπουδώ ν τους. Μέσω του Προγράµµατος Πρακτικής 
Άσκησης, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν προσωρινά σε επιχειρήσεις, οργανι-
σµούς και τράπεζες του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ώστε να προετοιµαστούν καταλληλότερα για τη 
µετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

Οι στόχοι του προγράµµατος σπουδών είναι αναλυτικά οι εξής:

▶ να παρέχει ένα πρόγραµµα σπουδών στην οικονοµική ανάλυση και τις εφαρµογές της που να 
εµπνέει και να καθοδηγεί τους/τις φοιτητές/τριες,

▶ να αναπτύσσει τις δεξιότητες των φοιτητών στη διατύπωση σύνθετων επιχειρηµάτων, την ανάλυση 
πρακτικών θεµάτων, την κριτική σκέψη, τις ποσοτικές τεχνικές, τις µαθηµατικές ικανότητες και την 
αποτελεσµατική επικοινωνία, χρησιµοποιώντας µια ποικιλία εκπαιδευτικών διαδικασιών,

▶ να παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι σηµαντικές για την εξέλιξή τους σε 
ικανούς επαγγελµατίες,

▶ να αναπτύσσει στους φοιτητές έναν οικονοµικό τρόπο σκέψης τόσο σε οικονοµικά όσο και σε 
κοινωνικά, πολιτικά κ.ά. θέµατα,

2
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▶ να προσφέρει στους φοιτητές µια µεγάλη επιλογή µαθηµάτων που να τους παρέχει µια ευρεία 
γνώση στο αντικείµενο των οικονοµικών,

▶ να τροφοδοτεί τα ενδιαφέροντα και τις ακαδηµαϊκές ανάγκες κάθε φοιτητή ξεχωριστά.

Το πρόγραµµα σπουδών πληροί τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού συστήµατος συσσώρευσης και 
µεταφοράς πιστωτικών µονάδων ΕCTS.

Το Φεβρουάριο του 2014 η εξωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών από την 
Εθνική Αρχή Ανώτατης εκπαίδευσης κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το Τµήµα συµµορφώνεται πλήρως 
στους κανονισµούς ποιότητας (http://es.uop.gr/images/fi nal-report-dept-economics.pdf). Επίσης, 
τον ∆εκέµβριο του 2020 πραγµατοποιήθηκε η αξιολόγηση του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 
του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση 
αφορούσε όλους τους τοµείς ακαδηµαϊκής δραστηριότητας, όπως την ποιότητα των µαθηµάτων, της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, των καθηγητών και γενικά όλων των υπηρεσιών που προσφέρει το Τµήµα 
στους/στις φοιτητές/τριες του. Το Τµήµα έλαβε εξαιρετική αξιολόγηση (https://es.uop.gr/images/
ekthesi-pistopoiisis.pdf). 

Το Τµήµα προσφέρει 2 µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών και 1 διδακτορικό πρόγραµµα σπουδών. 
Από το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 το τµήµα προσφέρει το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Οργάνωση και ∆ιοίκηση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών, ∆ηµόσιων Οργανισµών και Επιχειρήσεων» (https://
mapm.uop.gr) και από το 2018-2019 το τµήµα προσφέρει το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Οικονοµία, Άµυνα και Ασφάλεια» (http://eds.uop.gr).

Οι ∆ιδακτορικές Σπουδές του Τµήµατος (https://es.uop.gr/phd/index.php/el/) οργανώνονται και 
λειτουργούν σύµφωνα µε το εν γένει θεσµικό πλαίσιο όπως κάθε φορά ισχύει. Η ∆ιδακτορική ∆ιατριβή 
συνιστά πρωτότυπη συµβολή στον τοµέα της Οικονοµικής Επιστήµης στην οποία εµπίπτει το αντικείµενο 
της έρευνας. Θα πρέπει να είναι επιστηµονικής εγκυρότητας εφάµιλλης επιστηµονικών περιοδικών, 
έτσι ώστε µέρη της να µπορούν να δηµοσιευθούν σε αναγνωρισµένα επιστηµονικά περιοδικά µε 
κριτές. Θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, ώστε να δηµιουργεί πρόσθετη συµβολή στο γνωστικό πεδίο της 
έρευνας.

Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Οι απόφοιτοι όλων των Κύκλων Σπουδών του Τµήµατος διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες που προβλέπονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την 
οικονοµική θεωρία σε όλους τους τοµείς λήψης οικονοµικών αποφάσεων. 

Η διάρθρωση του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών εστιάζει στην παροχή των απαραίτητων 
εφοδίων για την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τµήµατος. 

Το προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών εφοδιάζει τους συµµετέχοντες µε πολλές πρακτικές και θεωρη-
τικές γνώσεις, αλλά κυρίως παρέχει έναν δυνατό και στέρεο οικονοµικό τρόπο σκέψης, ο οποίος χρη-
σιµοποιείται σε όλο το εύρος των προβληµάτων που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν στο επαγγελµατικό 
τους περιβάλλον. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αποκτούν ένα δυνατό υπόβαθρο πάνω στο οποίο µπορούν 
να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν επαγγελµατικά τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Είναι 
ικανοί να διαχειρίζονται σχέδια εργασίας/έρευνας, αναλαµβάνοντας την ευθύνη για τη λήψη των απο-
φάσεων και προβληµάτων που ανακύπτουν , καθώς και να αναλαµβάνουν διοικητικά καθήκοντα στον 
τοµέα της ειδίκευσής τους. ∆ιαθέτουν προχωρηµένες γνώσεις στο πεδίο της οικονοµικής και διοικητι-
κής επιστήµης που τους επιτρέπουν να κατανοούν και να αναλύουν κριτικά θεωρίες και φαινόµενα που 
αναφέρονται στο σχεδιασµό και την εφαρµογή των πολιτικών, τόσο στο επίπεδο του εθνικού κράτους 
όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ∆ιεθνών Οργανισµών.
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Παράλληλα, το Τµήµα παρέχει στους απόφοιτούς του τα κίνητρα και το υπόβαθρο για τη συνέχιση των 
σπουδών τους σε µεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, προκειµένου να αποκτήσουν υψηλά εξειδι-
κευµένες δεξιότητες έρευνας και καινοτοµίας, καθώς και ικανότητα αξιοποίησης της νέας γνώσης.

Η φοίτηση στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών θέτει τις βάσεις για επιτυχή σταδιοδροµία σε µεγάλους 
διεθνείς και ελληνικούς οργανισµούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα της Ελλάδας και των χωρών του εξωτερικού, καθώς και για ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία τόσο 
σε ελληνικά όσο και σε ξένα Πανεπιστήµια.

Το Πρόγραµµα Σπουδών αναµορφώνεται τακτικά µε στόχο τόσο την εναρµόνιση του περιεχοµένου 
των σπουδών µε τις σύγχρονες απαιτήσεις άσκησης της Οικονοµικής Επιστήµης, όσο και την ενίσχυση 
της δυνατότητας των αποφοίτων του Τµήµατος να αναλύουν και να διαχειρίζονται σύνθετα οικονοµικά 
φαινόµενα.

Σύµφωνα µε τις έρευνες που πραγµατοποιεί το Τµήµα το 75% των αποφοίτων εργάζονται και το 59% 
βρίσκουν εργασία σε λιγότερο από 6 µήνες από την αποφοίτησή τους.

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Τα µέλη ∆ΕΠ και ΕΕ∆ΙΠ του Τµήµατος έχουν µεγάλη εµπειρία στη διεκδίκηση και υλοποίηση Ερευ-
νητικών έργων χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους ενώ δηµοσιεύουν την 
έρευνα τους σε διεθνή έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά. Ο πλήρης κατάλογος των δηµοσιεύσεων των 
Μελών ∆ΕΠ του Τµήµατος είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα του Τµήµατος (https://es.uop.gr/images/
dimosieysis.pdf), ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι σηµαντικός αριθµός δηµοσιεύσεων είναι πολύ υψηλού 
επιπέδου όπως εµφανίζεται και στον παρακάτω πίνακα.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Α* Α Β C ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 345 12 74 43 33 162

Στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών λειτουργούν 4 ερευνητικά εργαστήρια: 

▶ Εργαστήριο Αειφόρου Ανάπτυξης και Επιχειρηµατικότητας

▶ Εργαστήριο Εφαρµογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονοµικών Υγείας

▶ Εργαστήριο Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

▶ Εργαστήριο Επιχειρηµατικών, Κλαδικών και Περιφερειακών Αναλύσεων

Πληροφορίες επικοινωνίας
∆ιεύθυνση: Θέση Σέχι, Πρώην τέταρτο πεδίο βολής
Τρίπολη, 221 00
Τηλ: 2710 230128, 2710 230123
Εmail: econ@uop.gr
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Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας

Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
▶ Το Τµήµα είναι νεοσύστατο, ιδρύθηκε το 2019 µε βάση το ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70τ.Α/2019). 
Συνδυάζει τη σύγχρονη διοικητική επιστήµη µε τις νέες τεχνολογίες (πληροφορική, επικοινωνίες)
▶ Ανήκει στη Σχολή Οικονοµίας και Τεχνολογίας και είναι εγκατεστηµένο στην έδρα του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, στην Τρίπολη
▶ Αποτελείται από επτά µέλη ∆ΕΠ, ένα µέλος ΕΕ∆ΙΠ, µία ∆ιοικητικό Υπάλληλο και ένα µέλος 
αποσπασµένο από τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Το προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών έχει σχεδιαστεί για να προετοιµάζει στελέχη υψηλού επιπέδου 
για επιχειρήσεις και οργανισµούς, ικανά να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία την πολυπλοκότητα των σύγ-
χρονων και µελλοντικών τεχνολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών προκλήσεων.

Στόχοι του προγράµµατος σπουδών
▶ Να παρέχει ένα πρόγραµµα σπουδών στην διοικητική επιστήµη και την τεχνολογία που να εµπνέει 
και να καθοδηγεί τους φοιτητές
▶ Να αναπτύσσει τις δεξιότητες των φοιτητών στη διατύπωση σύνθετων επιχειρηµάτων, την 
ανάλυση πρακτικών θεµάτων, την κριτική σκέψη, τις ποσοτικές τεχνικές, τις µαθηµατικές ικανότητες, 
την αποτελεσµατική επικοινωνία χρησιµοποιώντας µια ποικιλία εκπαιδευτικών διαδικασιών
▶ Να παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι σηµαντικές για την εξέλιξη τους σε 
ικανούς επαγγελµατίες
▶ Να προσφέρει στους φοιτητές µια µεγάλη επιλογή µαθηµάτων που να τους παρέχει µια ευρεία 
γνώση στο αντικείµενο της διοικητικής επιστήµης και τεχνολογίας.
▶ Να τροφοδοτεί τα ενδιαφέροντα και τις ακαδηµαϊκές ανάγκες κάθε φοιτητή ξεχωριστά

Μαθησιακά αποτελέσµατα

Γνώσεις

Ο /Η φοιτητής/τρια µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών:
▶ θα έχει κατανοήσει πώς να συνδυάζει γνώσεις διοικητικής επιστήµης, διοίκησης και νέων 
τεχνολογιών και να αξιολογεί κριτικά την εφαρµογή τους στην πράξη
▶ θα αποδεικνύει κατανόηση των διοικητικών, τεχνολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών 
προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί στο παγκόσµιο περιβάλλον και 
θα αντιµετωπίζει µε επιτυχία την πολυπλοκότητά τους, θα χρησιµοποιεί αναλυτικές µεθόδους και 
τεχνικές ώστε να λαµβάνει αποτελεσµατικά λειτουργικές και στρατηγικές αποφάσεις
▶ θα αναγνωρίζει, σχηµατοποιεί και επιλύει διοικητικά προβλήµατα µε κριτική σκέψη
▶ θα µπορεί να επιδεικνύει ηγετικές, διοικητικές και επιχειρηµατικές ικανότητες ώστε να 
διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο σε επιχειρήσεις και οργανισµούς του µέλλοντος
▶ θα επιδεικνύει καινοτοµική και επιχειρηµατική στάση ως προς την αναγνώριση ευκαιριών και να 
αντιµετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις του επιχειρείν.

∆εξιότητες

Το πρόγραµµα σπουδών έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές µε δεξιότητες κριτικής σκέψης, 
ποσοτικού συλλογισµού, επίλυσης προβληµάτων, επικοινωνίας, εξειδικευµένης γνώσης και εφαρµο-

3
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γής στην πράξη. Πιο συγκεκριµένα, οι φοιτητές µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών θα 
είναι σε θέση να:

▶ Εφαρµόζουν την διοικητική επιστήµη σε καθηµερινά τεχνολογικά προβλήµατα.
▶ Εφαρµόζουν την διοικητική επιστήµη και τεχνολογία για την αξιολόγηση προτάσεων πολιτικής.
▶ Κατανοούν τον ρόλο των υποθέσεων και τις επιπτώσεις των προτάσεων πολιτικής.
▶ Χρησιµοποιούν ποσοτικά δεδοµένα σε συνδυασµό µε διοικητικά µοντέλα για την αξιολόγηση της 
εγκυρότητας των θεωριών και πολιτικών.
▶ Συγκεντρώνουν δεδοµένα χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες ερευνητικές µεθόδους.
▶ Προτείνουν συγκεκριµένες λύσεις σε διοικητικά και τεχνολογικά προβλήµατα.
▶  Εµβαθύνουν την κριτική σκέψη και τις αναλυτικές ικανότητες σε εξειδικευµένους τοµείς της 
διοικητικής επιστήµης και να τις εφαρµόζουν σε σύνθετα προβλήµατα.

▶ Εργάζονται τόσο ατοµικά όσο και οµαδικά.

▶ Ηγούνται και να συντονίζουν οµάδες εργασίας µε σκοπό την επίλυση προβληµάτων, τη συνεχή 
βελτίωση των διαδικασιών καθώς και την εισαγωγή καινοτοµιών στο χώρο εργασίας.

Η απόκτηση του πτυχίου απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση συνολικά σαράντα δύο (42) µαθηµάτων. 
Περιλαµβάνονται τριάντα (30) µαθήµατα Υποχρεωτικά (Υ) και Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ), έξι (6) κύριας 
κατεύθυνσης (major), τρία (3) δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor), και τρία (3) Επιλογής.

Υποχρεωτικά µαθήµατα

Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει τριάντα (30) Υ και ΥΕ µαθήµατα κορµού, τα οποία εισάγουν τους 
φοιτητές στις ουσιώδεις έννοιες της ∆ιοικητικής Επιστήµης, των Οικονοµικών και των Πληροφοριακών 
Τεχνολογιών. Αυτό συνεπάγεται ότι κατά τα πρώτα πέντε (5) εξάµηνα διδάσκονται µόνο Υ και ΥΕ µαθή-
µατα (συνολικά 27 µαθήµατα), ενώ τρία (3) επιπλέον Υ µαθήµατα διδάσκονται στο 6ο,7ο και 8ο εξάµηνο 
αντίστοιχα.

Μαθήµατα κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής

Τα µαθήµατα κατεύθυνσης και επιλογής ορίζουν το πρόγραµµα σπουδών από το 6ο εξάµηνο έως την 
ολοκλήρωσή του. Στην αρχή του 6ου εξαµήνου, οι φοιτητές επιλέγουν την κύρια (major) και δευτερεύ-
ουσα (minor) κατεύθυνση στις οποίες ειδικεύονται, αποκτώντας µε αυτό τον τρόπο µία εις βάθος γνώση 
και εµπειρία.

Κατευθύνσεις µαθηµάτων

▶ Α. «Στρατηγική ∆ιοίκηση, Καινοτοµία, Θεσµοί, και Επιχειρηµατικότητα»

▶ Β. «Επιχειρηµατική Ευφυΐα και Ανάλυση ∆εδοµένων»

▶ Γ. «Οικονοµικά και Λήψη Αποφάσεων»

Το πρόγραµµα σπουδών πληροί τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού συστήµατος συσσώρευσης και 
µεταφοράς πιστωτικών µονάδων ΕCTS. Το σύνολο των ακαδηµαϊκών υποχρεώσεων του φοιτητή-τριας 
σε ECTS είναι 240.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σε συνεργασία µε το Τµήµα Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, λειτουργεί ∆ιατµηµατι-
κό ΠΜΣ µε θέµα την «Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-διατροφικό τοµέα (ΜΒΑ in 
Agrifood Sector).
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Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Οι σύγχρονοι οργανισµοί και επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα δυναµικό και συνεχώς µεταβαλ-
λόµενο περιβάλλον, όπου η τεχνολογία αποτελεί βασικό πυλώνα της διοίκησης και λειτουργίας τους. 
Τα στελέχη των επιχειρήσεων, του δηµόσιου τοµέα και των µη-κερδοσκοπικών οργανισµών καθώς και 
της κοινωνικής οικονοµίας, χρειάζονται σήµερα, ένα συνδυασµό γνώσεων της ∆ιοικητικής Επιστήµης 
(Management) µε τις σύγχρονες τεχνολογίες της Πληροφορικής Επιστήµης (Artifi cial Intelligence, 
Internet of Things, Big data Analytics, Digital marketing, Blockchain, κλπ.) ώστε να λειτουργήσουν 
αποτελεσµατικά και να δηµιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, έχοντας εκπαιδευτεί κατάλληλα 
από έµπειρους Καθηγητές µε γνώση του νέου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µπορούν να ασχολη-
θούν µε όλους τους παρακάτω τοµείς ως στελέχη διοίκησης, ως σύµβουλοι η ακόµη να αρχίσουν µία 
δική τους επιχειρηµατική δραστηριότητα:

▶ ∆ιοίκηση Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών
▶ Στρατηγικός Σχεδιασµός, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία
▶ Ανάλυση, σχεδιασµός και διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων
▶ Προγραµµατισµός και ∆ιαχείριση Έργων
▶ Οικονοµικά/Λογιστικά/Χρηµατοοικονοµικά
▶ Ποσοτικές µέθοδοι στη διοίκηση επιχειρήσεων
▶ Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές (logistics)
▶ Μοντελοποίηση Επιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών και Συστηµάτων
▶ ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συµπεριφορά
▶ ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηµατική Αριστεία
▶ Περιβάλλον/ Ενέργεια
▶ Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
▶ Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
▶ Βάσεις ∆εδοµένων
▶ ∆ιαχείριση Γνώσης και Μάθησης

Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος ∆ΕΤ εγγράφονται ως µέλη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ).

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Τα µέλη ∆ΕΠ και ΕΕ∆ΙΠ του Τµήµατος έχουν µεγάλη εµπειρία στη διεκδίκηση και υλοποίηση Ερευνητι-
κών έργων χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΣΠΑ καθώς και άλλους ∆ιεθνείς 
Οργανισµούς.

Το Τµήµα ∆ΕΤ, µετα την οργάνωση των ∆ιδακτορικών του Σπουδών, προχωρά στην οργάνωση των Με-
ταδιδακτορικών Σπουδών και από το 2022 θα δεχθεί τους πρώτους Μεταδιδακτορικούς φοιτητές-τριες.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Ψυχογυιού ∆ήµητρα, ∆ιοικητική Υπάλληλος - Προϊσταµένη Γραµµατείας
∆ιεύθυνση: Θέση Σέχι, Πρώην τέταρτο πεδίο βολής
Κτίριο Β, 2ος όροφος
221 00 Τρίπολη
Τηλ: 2710230128-23, Εσωτ. Τηλ.: 1276, Fax: 2710-230139
Email: dpsihog@uop.gr, det@uop.gr
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Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων

Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Το τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων της Σχολής Οικονοµίας και Τεχνολογίας, του Πανεπιστηµίου Πελοπον-
νήσου, ιδρύθηκε το 2019 µε το άρθρο 46 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019). Μέχρι το ακαδηµα-
ϊκό έτος 2018- 2019 λειτουργούσε ως τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Πελοποννήσου, 
έχοντας εκατοντάδες αποφοίτους που σήµερα εργάζονται σε εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.

Το τµήµα βρίσκεται στην πόλη της Σπάρτης, στη Περιφερειακή Ενότητα της Λακωνίας. Το τµήµα στεγά-
ζεται σε ένα σύγχρονο κτίριο στην περιοχή Κλαδά στη Σπάρτη, το οποίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 
των φοιτητών και του προσωπικού, µε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηρίων και γραφεία. Η πόλη της 
Σπάρτης συνθέτει ένα ασφαλές νεανικό περιβάλλον που επιτρέπει την αφοσίωση στις σπουδές, ενώ 
παράλληλα είναι κατάλληλο για µία όµορφη και ξέγνοιαστη φοιτητική ζωή. Η περιοχή της Λακωνίας 
και γενικότερα της Πελοποννήσου διαθέτει σηµεία απέραντης οµορφιάς και τουριστικού ενδιαφέροντος 
από κάθε άποψη.

Το τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων διαθέτει 7 καθηγητές στην βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή στα τρία 
βασικά τεχνολογικά πεδία: Λογισµικό, ∆ίκτυα Επικοινωνιών και Υλικό Υπολογιστών. Οι καθηγητές του 
τµήµατος έχουν εξαιρετική και αναγνωρισµένη πορεία στο ερευνητικό τους πεδίο καθώς και πρακτική 
εµπειρία σε εταιρίες του χώρου της πληροφορικής. Στις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού, το τµήµα 
διαθέτει ένα µέλος στη θέση Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.∆Ι.Π.) και ένα µέλος στη θέση 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Επιπρόσθετα, το τµήµα διαθέτει τέσσερα µέλη 
διοικητικού προσωπικού (γραµµατεία, βιβλιοθήκη, τεχνική υποστήριξη). Συνεπώς, το µόνιµο προσωπι-
κό του τµήµατος αποτελείται από 13 µέλη που καλύπτουν τόσο το διδακτικό όσο και το υποστηρικτικό 
και το διοικητικό έργο του τµήµατος. Παράλληλα, ανατίθεται διδακτικό έργο σε έναν περιορισµένο 
αριθµό εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι επίσης διαθέτουν αναγνωρισµένο έργο στο επιστηµονικό 
τους πεδίο.

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Ο βασικός στόχος του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών του τµήµατος Ψηφιακών Συστηµάτων 
είναι να παρέχει θεµελιώδεις και εξειδικευµένες γνώσεις στην επιστήµη και τεχνολογία των σύγχρο-
νων υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα το πρόγραµµα σπουδών 
ισορροπεί σε τέσσερις άξονες: µαθήµατα υποβάθρου ψηφιακών συστηµάτων και στους τοµείς του 
λογισµικού, του υλικού των υπολογιστών και των δικτύων και επικοινωνιών. 

Οι άξονες αυτοί καλύπτουν τον απαιτούµενο αριθµό µαθηµάτων για τα 5 πρώτα εξάµηνα, ενώ στα 
εξάµηνα 6, 7, 8 δίνεται η δυνατότητα µίας σειράς επιλογών, ώστε να µπορεί κάθε φοιτήτρια και κάθε 
φοιτητής να επιλέξει στοιχεία που δηλώνουν µία προτίµηση προς κάποιον από τους αναφερόµενους 
άξονες. Οι άξονες έχουν επιλεγεί καθώς περιγράφονται σαφώς στην στρατηγική που έχει επιλέξει 
το τµήµα για την επόµενη 10ετία. Για τη λήψη πτυχίου θα πρέπει οι φοιτητές να συµπληρώσουν 240 
πιστωτικές µονάδες και τουλάχιστον 38 µαθήµατα. Ο αριθµός αυτός προκύπτει από την επιτυχή εξέταση 
τουλάχιστον 38 µαθηµάτων ως εξής: 29 υποχρεωτικά µαθήµατα (στα οποία περιλαµβάνεται η πτυχιακή 
εργασία) και τουλάχιστον 9 µαθήµατα επιλογής. Υπάρχει ακόµα η δυνατότητα για τη πραγµατοποίηση 
πρακτικής άσκησης σε κάποια δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Η τεχνολογική και ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρόγραµµα 
προπτυχιακών σπουδών, αναβαθµίζεται συνεχώς µε µαθήµατα που ανταποκρίνονται πλήρως στις εξε-
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λίξεις στον τοµέα ψηφιακών συστηµάτων, θέτοντας τις βάσεις για τους µελλοντικούς προγραµµατιστές, 
σχεδιαστές υλικού και λογισµικού, µηχανικούς και τεχνικούς δικτύων και υπολογιστικών υποδοµών. 
Παράλληλα, το πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών εναρµονίζεται µε τις τάσεις στον παραγωγικό ιστό 
της χώρας µας, στοχεύοντας στην υποστήριξη της ψηφιακής µεταρρύθµισης συνολικά, των τοπικών 
παραγωγικών δυνατοτήτων, του κοινωνικού ιστού και των ιστορικών και πολιτισµικών καταβολών µας.

Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Ψηφιακών Συστηµάτων έχουν τα ίδια καθιερωµένα επαγγελµατικά δικαι-
ώµατα µε τους αποφοίτους των άλλων τµηµάτων Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών. Πρακτικά 
αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελµατικά σε θέσεις πληροφορικής σε εταιρείες 
και οργανισµούς του ιδιωτικού τοµέα. Επιπλέον, µέσω του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής τους δίνεται 
η δυνατότητα να διορίζονται σε φορείς του δηµοσίου τοµέα και µέσω του κλάδου ΠΕ86 µπορούν να 
εργάζονται ως εκπαιδευτικοί πληροφορικής στη πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Για 
τους διορισµούς εκπαιδευτικών αλλά και την απασχόληση εκπαιδευτικών σε ιδιωτικές δοµές, συχνά 
απαιτείται Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Επάρκειας. Το τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων έχει 
κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε σύντοµα να προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 
Πρόγραµµα Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Επάρκειας. 

Εν κατακλείδι, οι γνώσεις οι οποίες παρέχονται από το τµήµα δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους 
του να ανταπεξέλθουν και να εξελιχθούν σε οποιοδήποτε σχετικό µε τα Ψηφιακά Συστήµατα και την 
Πληροφορική επαγγελµατικό περιβάλλον, προσφέροντας τόσο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, 
όσο και την πρακτική εµπειρία που απαιτείται.

Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του Τµήµατος έχουν όλα τα εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών τους σε 
µεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό επίπεδο. Το τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων δέχεται αιτήσεις υποψη-
φίων διδακτόρων µε σκοπό την απονοµή ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στις θεµατικές κατευθύνσεις: i) 
Λογισµικό, Πληροφοριακά Συστήµατα και Θεωρητική Πληροφορική και ii) Υλισµικό, Επικοινωνίες και 
Τηλεπικοινωνίες. Οι στόχοι του προγράµµατος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος είναι η προαγωγή της γνώσης 
και η ανάπτυξη της έρευνας στον κλάδο των Ψηφιακών Συστηµάτων και συναφών επιστηµών και 
κλάδων καθώς και η δηµιουργία επιστηµόνων ερευνητών κατόχων ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος, ικανών 
να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο 
πεδίο της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Συστηµάτων.

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Τα µέλη του τµήµατος Ψηφιακών Συστηµάτων είναι ερευνητικά ενεργά στους τοµείς των επιστηµονικών 
τους πεδίων, δηµοσιεύοντας σε αναγνωρισµένα επιστηµονικά συνέδρια και περιοδικά. Μετέχουν ακόµα 
σε ερευνητικά και αναπτυξιακά Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα, συνεργαζόµενοι µε εταιρίες πληροφο-
ρικής και µε Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Στο τµήµα ακόµα βρίσκεται 
υπό-εξέλιξη η διαδικασία ίδρυσης τεσσάρων ερευνητικών εργαστηρίων µε συγκεκριµένη θεµατολογία 
και αντικείµενα, που εντάσσονται στη στρατηγική του τµήµατος, µε στόχο την ενίσχυση των δραστηριο-
τήτων έρευνας και ανάπτυξης, την ενίσχυση του επιπέδου σπουδών των φοιτητών και την προσέλκυση 
συνεργιών. Το τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων παρέχει ακόµα τη δυνατότητα πραγµατοποίησης µεταδι-
δακτορικής έρευνας σε κάθε ενδιαφερόµενο.

Πληροφορίες επικοινωνίας
∆ιεύθυνση: Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Σχολή Οικονοµίας και Τεχνολογίας, 
Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Κτήριο Βαλιώτη, Περιοχή Κλαδά, 23100, Σπάρτη
Πρόεδρος Τµήµατος: Μανόλης Γουάλας, Αναπληρωτής καθηγητής
Email: wallace@uop.gr, ds-secr@uop.gr, Τηλ: 27310 82240, 27310 82227, 27310 82279
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ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Τµήµα Φιλολογίας
Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Το Τµήµα Φιλολογίας ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Πολιτισµικών Σπουδών. 
Ιδρύθηκε το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 και η εκπαιδευτική του λειτουργία άρχισε το ακαδηµαϊκό έτος 
2005-2006. Εδρεύει στην Καλαµάτα και στεγάζεται στα κτήρια του πρώην 9ου Συντάγµατος Πεζικού στο 
παλαιό Στρατόπεδο της πόλης που µετατράπηκαν σε χώρους διδασκαλίας και διοίκησης εφοδιασµένους 
µε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή για την άρτια και ασφαλή λειτουργία τους. Σήµερα, είναι στε-
λεχωµένο από 14 µέλη ∆ΕΠ όλων των βαθµίδων, δύο µέλη Ε∆ΙΠ, δύο µέλη ΕΤΕΠ και δύο διοικητικές 
υπαλλήλους.

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Φιλολογίας, που πιστοποιήθηκε µε Άριστα από την Αρχή 
∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καλύπτει όλο το φάσµα της 
ελληνικής γραµµατείας. Προσφέρει τρεις θεµατικούς κύκλους (Κλασική Φιλολογία, Βυζαντινή και Νέα 
Ελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία) και συνδυάζει τα παραδοσιακά γνωστικά αντικείµενα της Αρχαίας 
Ελληνικής Φιλολογίας, της Λατινικής Φιλολογίας, της Βυζαντινής Φιλολογίας, της Νέας Ελληνικής 
Φιλολογίας, της Γλωσσολογίας, της Παλαιογραφίας, της Παπυρολογίας, της Φιλοσοφίας και της Ιστο-
ρίας µε νέες ειδικότητες, όπως η Θεωρία της Λογοτεχνίας, η Συγκριτική Γραµµατολογία, η Λαογραφία, 
η Παγκόσµια Λογοτεχνία, τα Παιδαγωγικά, η Ειδική ∆ιδακτική των Φιλολογικών Μαθηµάτων µε τη 
χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, η Χρήση Εφαρµογών Λογισµικού στη Φιλολογική Έρευνα και η Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση, γεγονός που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων τµηµάτων 
Ελληνικής Φιλολογίας της επικράτειας. Το Τµήµα Φιλολογίας µε το Πρόγραµµα Σπουδών του (240 
ECTS) επιδιώκει να προάγει την επιστηµονική γνώση και να προσφέρει ανώτατου επιπέδου εκπαί-
δευση στις προαναφερθείσες επιστηµονικές περιοχές κατά τα διεθνή πρότυπα. Ταυτόχρονα εφοδιάζει 
τους αποφοίτους µε τις απαραίτητες παιδαγωγικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να µεταδώσουν τις 
αποκτηθείσες γνώσεις µε αρτιότητα και αποτελεσµατικότητα.

Το Τµήµα Φιλολογίας προσφέρει επίσης τα ακόλουθα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε 
τίτλους/θεµατικές: α. Αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία (µε δύο ειδικεύσεις) και β. Βυ-
ζαντινός Κόσµος: Η σχέση του µε την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισµό. Στόχος αυτών των Προ-
γραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (90 ECTS) είναι η εµβάθυνση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, 
τη Βυζαντινή Φιλολογία, τη Νέα Ελληνική Φιλολογία, τη Συγκριτική Γραµµατολογία και τη Θεωρία της 
Λογοτεχνίας. Στα εν λόγω Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών το διδακτικό δυναµικό αποτελείται 
κυρίως από τους καθηγητές και τους λοιπούς διδάσκοντες του Τµήµατος Φιλολογίας και συµπληρώ-
νεται από έγκριτους καθηγητές και ειδήµονες του ευρύτερου κλάδου της Επιστήµης της Φιλολογίας, 
µε τελικό στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση και την άριστη φιλολογική συγκρότηση των µεταπτυχιακών 
φοιτητών.
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Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Οι φιλόλογοι απόφοιτοι του Τµήµατος έχουν αναγνωρισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα και, µε την 
πολύπλευρη παιδεία που αποκοµίζουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, µπορούν να απασχο-
ληθούν στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ή σε άλλες θέσεις του δηµόσιου τοµέα του κλάδου «ΠΕ02», 
καθώς επίσης και στον ιδιωτικό τοµέα. Οι απόφοιτοι µπορούν κάλλιστα να εργαστούν ως επιµελητές 
σύνταξης και διορθωτές κειµένων στον περιοδικό και τον ηλεκτρονικό Τύπο, αλλά και σε φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισµού. ∆εδοµένης της βαρύνουσας σηµασίας της Παιδαγωγι-
κής και ∆ιδακτικής Επάρκειας των εκπαιδευτικών µας, το Τµήµα Φιλολογίας χορηγεί δωρεάν από το 
ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022 (και µάλιστα µε πρόβλεψη µεταβατικών διατάξεων για τα έτη 2015-2021) 
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Επάρκειας (υπ. αριθµ. 32 / 07.06.2021 απόφαση της 
Συγκλήτου). Το Πρόγραµµα που οδηγεί στο Πιστοποιητικό αυτό περιλαµβάνει θεωρητική εκπαίδευ-
ση και παρακολουθήσεις/διδασκαλίες σε σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (γυµνάσια/λύκεια 
γενικής, τεχνικής, καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής), συνδυάζοντας έτσι την απόκτηση 
παιδαγωγικών γνώσεων µε την καλλιέργεια διδακτικών δεξιοτήτων και αποσκοπεί στην κατανόηση 
εκπαιδευτικών θεωριών και πρακτικών. Αξίζει να σηµειωθεί, τέλος, ότι το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής 
και ∆ιδακτικής Επάρκειας παρέχει άµεση πρόσβαση σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δοµές, δηµόσιες 
και ιδιωτικές, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Το πτυχίο του Τµήµατος Φιλολογίας παρέχει στους αποφοίτους τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ΠΜΣ του 
γνωστικού πεδίου των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών.

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Το Τµήµα Φιλολογίας διαθέτει τρία θεσµοθετηµένα ερευνητικά εργαστήρια (α. Αρχαίας Ρητορικής και 
∆ραµατικής Τέχνης, β. ∆ιαχρονικής Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας και γ. Συγκριτικής 
Γραµµατολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας), τα οποία προωθούν το διδακτικό και ερευνητικό έργο 
του Τµήµατος µέσω των δράσεων που αναλαµβάνουν. Τα εργαστήρια διοργανώνουν διεθνή συνέδρια 
και ηµερίδες αξιοποιώντας τις διασυνδέσεις τους µε πανεπιστηµιακά τµήµατα και ερευνητικά κέντρα 
της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης προσφέρουν ανοιχτά επιµορφωτικά σεµινάρια σε επιστήµονες 
και εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Πολιτισµικών Σπουδών 
λειτουργεί και το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισµού µε έδρα τον Μυστρά.

Το Τµήµα Φιλολογίας δέχεται υποψηφίους για µεταδιδακτορική έρευνα σε όλους τους κλάδους της 
Φιλολογίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Συνέλευση του Τµήµατος κατόπιν συνεννόησης µε τον 
επιβλέποντα καθηγητή και περιλαµβάνουν αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, προσχέδιο έρευνας και 
χρονοδιάγραµµα έρευνας. Επί του παρόντος διενεργούνται πέντε µεταδιδακτορικές έρευνες στους το-
µείς της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, της Λατινικής Φιλολογίας και της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας. 
Οι µεταδιδακτορικοί ερευνητές µπορούν να προσφέρουν και επικουρικό διδακτικό έργο στο Πρόγραµµα 
Σπουδών του Τµήµατος.

Πληροφορίες επικοινωνίας
∆ιεύθυνση: Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Τµήµα Φιλολογίας, 
Ανατολικό Κέντρο-Παλαιό Στρατόπεδο, 241 00, Καλαµάτα
Τηλ: 27210 65115, 27210 65106
Email: phil-secr@uop.gr
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Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας
και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (ΤΙΑ∆ΠΑ)
Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Ιδρύθηκε µε Προεδρικό ∆ιάταγµα (118/24ης Απριλίου 2003) και άρχισε τη λειτουργία του το 2003-
2004. Όπως και το Τµήµα Φιλολογίας (ακαδηµαϊκό έτος έναρξης 2005-2006), ανήκει στη Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Πολιτισµικών Σπουδών (ΣΑΕΠΣ) του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 
(Προεδρικό ∆ιάταγµα 118/24ης Απριλίου 2003). Στεγάζεται στα κτήρια του πρώην 9ου Συντάγµατος 
Πεζικού στο Παλαιό Στρατόπεδο της Καλαµάτας, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από την ∆ηµοτική αρχή 
στην ΣΑΕΠΣ. Πρόκειται για δύο διατηρητέα κτήρια των αρχών του 20ου αιώνα που µετατράπηκαν σε 
χώρους διδασκαλίας και διοίκησης εφοδιασµένους µε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή για την 
άρτια και ασφαλή λειτουργία τους: Το πρώην «∆ιοικητήριο» του Στρατοπέδου, ένα νεοκλασικό κτήριο 
ιδιαίτερης αισθητικής αξίας που στεγάζει τη ∆ιοίκηση της Σχολής, και τα κτήρια των παλαιών «Λόχων», 
που στεγάζουν τα διδακτήρια και τη Βιβλιοθήκη της.

Η ιστορική πόλη της Καλαµάτας, ιδανική για τη λειτουργία του ΤΙΑ∆ΠΑ, συγκροτεί µαζί µε την ευρύτερη 
περιοχή της Μεσσηνίας ένα σηµαντικό πολιτισµικό τοπίο µε διαχρονική συνέχεια από τους προϊστορι-
κούς χρόνους µέχρι σήµερα. Τo ιστoρικό κέvτρo της πόλης περιλαµβάvει τoυς χώρoυς στους οποίους 
αvαπτύχθηκε o oικισµός της κλασικής, βυζαvτιvής, φραγκικής και oθωµαvικής επoχής, καθώς και 
τµήµα τoυ χώρoυ πoυ εξελίχθηκε κατά τηv περίοδο της οικονοµικής της άvθησης, στα τέλη τoυ 19oυ 
αιώvα. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (Πλατεία Αγίων Αποστόλων), ο επισκέπτης έχει τη δυνα-
τότητα να γνωρίσει τις σηµαντικότερες αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής από τη Νεολιθική έως την 
Μεταβυζαντινή περίοδο. Κοντά στην Καλαµάτα, µέσα σε ένα «αλώβητο µεσογειακό τοπίο», εκτείνεται 
ο Αρχαιολογικός Χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης, µιας από τις σηµαντικότερες σε µέγεθος αλλά και 
διατήρηση πόλεις της αρχαιότητας.

Πόλη που εδρεύει: Καλαµάτα

Ανθρώπινο δυναµικό: 13 µέλη ∆ΕΠ, 2 µέλη Ε.Ε.∆.Ι.Π., 
 3 µέλη Ε.Τ.Ε.Π.,
 3 διοικητικοί υπάλληλοι της Γραµµατείας

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Οι προπτυχιακές σπουδές του Τµήµατος περιλαµβάνουν δύο Κατευθύνσεις:

▶ Κατεύθυνση Ιστορίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών

▶ Κατεύθυνση Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών.

Κατά τη διάρκεια του ∆’ εξαµήνου οι φοιτητές επιλέγουν µία από τις δύο Κατευθύνσεις του Τµήµατος.

Το πρόγραµµα σπουδών του ΤΙΑ∆ΠΑ περιλαµβάνει σε τρίωρη βάση µαθήµατα κορµού (1ο, 2ο, 3ο, 4ο 
εξάµηνο), µαθήµατα κατεύθυνσης και µαθήµατα επιλογής (5ο, 6ο, 7ο, 8ο εξάµηνο), στα οποία περιλαµ-
βάνεται και η Πρακτική Άσκηση. Η προσφερόµενη διδασκαλία ενισχύεται παράλληλα και από διδακτική 
πράξη, που διεξάγεται στα άρτια εξοπλισµένα Εργαστήρια της «Αρχαιοµετρίας», της «Ενάλιας Αρχαι-
ολογίας», της «Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας» και των «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», καθώς και 
στο Μουσείο της ΣΑΕΠΣ, που στεγάζεται στον χώρο της.
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Αναλυτικότερα, για την απόκτηση του Πτυχίου οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξετα-
σθούν επιτυχώς συνολικά στα:

▶ 24 µαθήµατα κορµού (120 ECTS)

▶ 16 µαθήµατα κατεύθυνσης την οποία έχουν επιλέξει (92 ECTS)

▶ 4 από τα προσφερόµενα µαθήµατα επιλογής της Κατεύθυνσης την οποία έχουν επιλέξει (16 ECTS)

▶ Πτυχιακή ή 3 επιπλέον Μαθήµατα Επιλογής (12 ECTS)

Το σύνολο των υποχρεώσεων των φοιτητών για την απόκτηση του πτυχίου αντιστοιχεί σε δια-κόσιες 
σαράντα (240) πιστωτικές µονάδες (ECTS), δηλαδή 30 µονάδες ανά εξάµηνο.

Οι φοιτητές του Τ.Ι.Α.∆.Π.Α., πέραν των παγίων µαθηµάτων της Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Φιλολογίας, 
που καλύπτουν ένα τεράστιο χρονικό εύρος (αρχαιότητα, µεσαίωνας, νεότερη και σύγχρονη εποχή), 
έχουν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή µε καινοτόµους κλάδους, όπως αυτοί της Αρχαιοµετρίας, της 
Ενάλιας Αρχαιολογίας, της Ανασκαφικής και Έρευνας Πεδίου (χερσαίας και υποβρύχιας), της αρχειακής 
έρευνας, της Νοµισµατικής και Σιγιλογραφίας, της Ιστορίας των ∆υτικών Κυριαρχιών, της ∆ιαχείρισης 
Πολιτισµικών Αγαθών (µε έµφαση στην ιστορία των µνηµείων, τη µουσειολογία, τη διοίκηση πολιτιστι-
κών φορέων, την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, την ανάδειξη και διαχείριση της υλικής και 
άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς, την ανάπτυξη κοινού στον πολιτιστικό τοµέα κ.ά.), της Πολιτισµικής 
Ανθρωπολογίας, της Ειδικής Αγωγής, της χρήσης Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήµες 
κ.ά. Σε σηµαντικό αριθµό φοιτητών δίνεται επίσης η δυνατότητα να λάβει µέρος σε ανασκαφική έρευνα 
(επικείµενη ανασκαφή στο Κάστρο Καλαµάτας σε συνέργεια µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσση-
νίας), έρευνα πεδίου (Λακωνία, Άνω Μεσσηνία) ή παράκτια έρευνα (Κεφαλονιά), που διεξάγουν οι 
αρχαιολόγοι του Τµήµατος ή εξωτερικοί φορείς (Εφορείες Αρχαιοτήτων, Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, 
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της Αλλοδαπής, Ερευνητικά Ινστιτούτα), καθώς και σε αρχαιοµετρική έρευνα, 
η οποία διεξάγεται από το Εργαστήριο Αρχαιοµετρίας, µε επικεφαλής τον Κοσµήτορα της Σχολής, 
Καθηγητή κ. Νικόλαο Ζαχαριά.

Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος πιστοποιήθηκε για το διάστηµα 2019 έως 2023 
µε βαθµό άριστα, ως πλήρως συµµορφούµενο µε τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της Α∆ΙΠ και 
τις Αρχές ∆ιασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Στα συ-
µπεράσµατα της αξιολόγησης τονίζεται η αφοσίωση του προσωπικού στους στόχους και στα γνωστικά 
αντικείµενα που θεραπεύει το ΤΙΑ∆ΠΑ, η ύπαρξη ερευνητικών πεδίων που βρίσκονται στην αιχµή της 
καινοτοµίας (∆ιαχείριση Πολιτισµικών Αγαθών, Αρχαιοµετρία, Ενάλια Αρχαιολογία κ.ά.), οι διεπιστηµο-
νικές προσεγγίσεις που επιτυγχάνονται µέσα από διδακτικές και ερευνητικές συνέργειες, καθώς και το 
εξαιρετικά πλούσιο πολιτισµικό περιβάλλον της Πελοποννήσου, όπου εδρεύει και δραστηριοποιείται εν 
γένει το Τµήµα (βλ. σχετική έκθεση: http://ham.uop.gr/images/Final_Accreditation_Report_History_
Archaeology_CRM_Uni_of_Pelop.pdf).

Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Αναγνωρισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα (αν υπάρχουν), επαγγελµατική σταδιοδροµία σε φορείς του 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και ευκαιρίες εισαγωγής σε ΠΜΣ

Ο συνδυασµός αφενός της Ιστορίας και αφετέρου της Αρχαιολογίας µε τη ∆ιαχείριση Πολιτισµικών Αγα-
θών προσφέρει την ευκαιρία στους πτυχιούχους του Τµήµατος να διευρύνουν τις γνώσεις τους, αλλά 
και τις δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας σε περισσότερους επαγγελµατικούς τοµείς. Οι απόφοιτοι του 
Τµήµατος έχουν αναγνωρισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (κλάδος 
φιλολόγων), στην Αρχαιολογική Υπηρεσία (κλάδος αρχαιολόγων) και σε άλλες υπηρεσίες του ΥΠ. Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού, καθώς και του ΥΠ. Τουρισµού. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να απασχοληθούν 
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σε ιδιωτικά και κρατικά µουσεία, σε πολιτιστικούς και τουριστικούς φορείς, σε υπηρεσίες του ∆ήµου και 
της Περιφέρειας, σε εκδοτικούς οργανισµούς, στον τύπο κ.ά.

Το ΤΙΑ∆ΠΑ προσφέρει δύο ΠΜΣ, το αγγλόφωνο Cultural Heritage Materials and Technologies σε 
συνεργασία µε το ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και το ΠΜΣ Νεότερη και 
Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές. Στα ανωτέρω µεταπτυχιακά έχει συµµετάσχει και 
συµµετέχει ικανός αριθµός αποφοίτων µας, ενώ παράλληλα εδώ και χρόνια γίνονται δεκτοί όλο και 
περισσότεροι απόφοιτοί µας σε ΠΜΣ άλλων Τµηµάτων ΑΕΙ της χώρας και του εξωτερικού, συχνά µετά 
από απαιτητικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Στο ΤΙΑ∆ΠΑ δραστηριοποιούνται τρία θεσµοθετηµένα εργαστήρια (βλ. ανωτ.), που διαθέτουν υπερσύγ-
χρονες υποδοµές και που εµπλουτίζονται διαρκώς µέσω χρηµατοδότησης από ερευνητικά προγράµ-
µατα. Το Τµήµα υλοποιεί ως συντονιστής ή και ως συνεργαζόµενος φορέας σηµαντικό αριθµό Εθνικών 
(ΕΣΠΑ) και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, απασχολώντας ικανό αριθµό διδακτορικών και µεταδιδα-
κτορικών ερευνητών, στα οποία συνδράµουν και προπτυχιακοί φοιτητές, αποκοµίζοντας ερευνητική 
εµπειρία. Μέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος επιβλέπουν επίσης µεταδιδακτορικές έρευνες διετούς διάρκειας σε 
θεµατικές που θεραπεύει.

Πληροφορίες επικοινωνίας
∆ιεύθυνση: Παλαιό Στρατόπεδο - Ανατολικό Κέντρο
24100 Καλαµάτα
Τηλ: 27210-65101, 65103, 65117
Email: hamcc-secr@go.uop.gr
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ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Το Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ανήκει στη Σχολή 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, εδρεύει στην Κόρινθο, λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 
2003-2004 και αριθµεί 18 µέλη ∆ΕΠ. Αποστολή του είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις κοινωνικές 
επιστήµες στους τοµείς της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής πολιτικής µε την ακαδηµαϊκή διδασκαλία και 
την εφαρµοσµένη έρευνα.

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Το Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΠΠΣ) τα πρώτα δύο χρόνια είναι κοινό για όλους τους φοιτητές 
και διακρίνεται για το διεπιστηµονικό του χαρακτήρα. Προσφέρονται υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού 
που καλύπτουν επιστηµονικές περιοχές όπως η Πολιτική Επιστήµη, η Κοινωνιολογία, η Οικονοµική 
Επιστήµη, το ∆ίκαιο, η Ιστορία και τα εισαγωγικά µαθήµατα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 
Στόχος του ΠΠΣ κατά τα δύο πρώτα χρόνια είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη σύνδεση και τη συ-
µπληρωµατικότητα των δύο πεδίων που θεραπεύει το Τµήµα, να αναπτύξουν βασικές γνώσεις και στα 
δύο πεδία καθώς και ικανότητες ανάλυσης και σύνθεσης εννοιών. Οι φοιτητές εισάγονται στη λογική 
της έρευνας µε µαθήµατα ποιοτικής και ποσοτικής µεθοδολογίας, στατιστικής ανάλυσης και χρήσης 
των νέων τεχνολογιών. Στο τρίτο έτος το ΠΠΣ διαχωρίζεται σε δύο Κατευθύνσεις (Κοινωνικής Πολιτικής 
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής). Στους τίτλους σπουδών των φοιτητών µε έτος εισαγωγής 2016-2017 
και στη συνέχεια αναγράφεται η Κατεύθυνση που έχουν επιλέξει ενισχύοντας τόσο τη διακριτότητα του 
Τµήµατος και του πτυχίου του όσο και τις επαγγελµατικές προοπτικές των αποφοίτων του. Τα µαθήµατα 
Κατεύθυνσης έχουν στόχο την εµβάθυνση και την ανάπτυξη ειδικότερων επιστηµονικών γνώσεων 
καθώς και την απόκτηση ερευνητικών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων στη συγκεκριµένη Κατεύθυνση.

Στην Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής το ΠΠΣ περιλαµβάνει υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν µαθήµατα 
που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων όπως η θεωρητική, ιστορική, θεσµική και οικονοµική ανά-
λυση του κοινωνικού κράτους, η οργάνωση, διοίκηση και αξιολόγηση των κοινωνικών υπηρεσιών, η 
πολιτική απασχόλησης, οι εργασιακές σχέσεις, η πολιτική υγείας, οι κοινωνικές ανισότητες, η φτώ-
χεια, ο κοινωνικός αποκλεισµός, η µεταναστευτική πολιτική, η αντεγκληµατική πολιτική, η κοινωνική 
οικονοµία κ.ά.

Στην Κατεύθυνση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής το ΠΠΣ περιλαµβάνει αντίστοιχα, µαθήµατα που αναλύ-
ουν την Εκπαιδευτική Πολιτική σε όλα τα επίπεδα της τυπικής εκπαίδευσης και σε όλα τα είδη των νέων 
µορφών εκπαίδευσης (διά βίου, ενηλίκων, εξ αποστάσεως, µη τυπική, άτυπη), τη διασύνδεσή της µε το 
θεσµικό πλαίσιο και µε τις δηµόσιες πολιτικές σε άλλους τοµείς, την ανάπτυξη, την εφαρµογή και την 
αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και υλικού, το ιστορικό και κοινωνιολογικό πλαίσιο των εκ-
παιδευτικών θεωριών καθώς και τα σύγχρονα ρεύµατα της παιδαγωγικής θεωρίας και των επιστηµών 
της εκπαίδευσης. Το ΠΠΣ προβλέπει υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση καθώς και δυνατότητα εκπόνησης 
∆ιπλωµατικής Εργασίας αλλά και απόκτησης ∆ιδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας. Το σύνολο των 

1



Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 23Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

υποχρεώσεων των φοιτητών για τη λήψη του πτυχίου αντιστοιχεί σε διακόσιες σαράντα (240) πιστωτι-
κές µονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε 30 µονάδες ανά εξάµηνο. Το Τµήµα προσφέρει Μεταπτυχιακές 
Σπουδές από το 2007 και πλέον λειτουργούν τα εξής Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

Α. Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και ∆ιοίκηση, µε τις εξής ειδικεύσεις:

▶ (α) Εκπαιδευτική Πολιτική και ∆ιοίκηση

▶ (β) Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και Υλικό (Συµβατικές και e−Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές

Β. Κοινωνική Πολιτική µε τις εξής ειδικεύσεις:

▶ (α) Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές ∆ιακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη

▶ (β) Οικονοµία, ∆ιοίκηση και Πολιτική Υγείας

▶ (γ) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Γ. Πολιτική Ανώτατης εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη
∆ιιδρυµατικό - ∆ιατµηµατικό Π.Μ.Σ. που λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2016-17 µε τη συνεργασία 
του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Πατρών και του Παιδαγωγι-
κού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

∆. Κοινωνική Καινοτοµία και Στρατηγικές Ανάπτυξης
∆ι-ιδρυµατικό ΠΜΣ σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών που λειτουργεί από το 
2021.

Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος πιστοποιήθη-
κε από την αρµόδια Επιτροπή Πιστοποίησης της Α.∆Ι.Π. όπου διαπιστώθηκε η πλήρης συµµόρφωση του 
Προγράµµατος µε τις αρχές του προτύπου ποιότητας της Α.∆Ι.Π., καθώς και µε τις αντίστοιχες αρχές του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Το Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής προετοιµάζει επιστήµονες οι οποίοι προάγουν τις 
κοινωνικές επιστήµες, προσφέροντας εξειδικευµένο έργο στα διεπιστηµονικά πεδία της Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος απασχολούνται επαγγελµατικά σε ένα ευρύταtο 
φάσµα συναφών φορέων του δηµόσιου, του ιδιωτικού και του τρίτου τοµέα ως επιστηµονικά ή/και 
διοικητικά στελέχη, σχεδιαστές και εφαρµοστές κοινωνικών πολιτικών, σχεδιαστές επιµορφωτικών 
προγραµµάτων για εκπαιδευτικούς και επιµορφωτές εκπαιδευτικών, σχεδιαστές και εφαρµοστές 
πρόσθετου και εναλλακτικού εκπαιδευτικού ή ενηµερωτικού υλικού, επιστήµονες ερευνητές και µέλη 
∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στην ανώτατη εκπαίδευση. Το ΠΠΣ του Τµήµατος µεριµνά µε 
κάθε δυνατό τρόπο για τις επαγγελµατικές προοπτικές των αποφοίτων του παρέχοντας γνώσεις και 
δεξιότητες που τους προετοιµάζουν κατάλληλα ώστε να είναι πλήρως καταρτισµένοι στα πεδία και τα 
ζητήµατα που έχουν σπουδάσει και ανταγωνιστικοί στις θέσεις που διεκδικούν στην αγορά εργασίας. 
Παράλληλα, µέσω του διεπιστηµονικού του χαρακτήρα και της συστηµατικής καλλιέργειας ευρύτερων 
γνώσεων και δεξιοτήτων δηµιουργεί αποφοίτους που θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία 
τις σύνθετες προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Το Τµήµα έχει αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες µε άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 
και άλλα πανεπιστήµια της χώρας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήµιο Πα-
τρών, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, κ.ά.) αλλά και µε 
ερευνητικά κέντρα και φορείς (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Ένωση 
για τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, κ.ά.).
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Μέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος είναι επιστηµονικοί υπεύθυνοι ή συµµετέχουν σε µεγάλα ερευνητικά προ-
γράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (HORIΖON 2020, ERASMUS+, Comenius, 
Tempus κλπ.), το Υπουργείο Παιδείας (ΕΣΠΑ- Θαλής, Αριστεία, Ηράκλειτος) και άλλους φορείς της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. Στο Τµήµα λειτουργεί από το 2009 Εργαστήριο Μελετών Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το Τµήµα διαθέτει συγκροτηµένες ερευνητικές οµάδες στις οποίες συνεργά-
ζονται µέλη ∆ΕΠ, ΕΕΠ και Ε∆ΙΠ, µεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, µεταπτυχιακοί και προπτυχια-
κοί φοιτητές. 

Πληροφορίες επικοινωνίας
∆ιεύθυνση: ∆αµασκηνού & Κολοκοτρώνη, 201 00 Κόρινθος
Τηλ: 27410-74991-3
Email: sep-secr@uop.gr
Web: http://dsep.uop.gr
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Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων

Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου λειτουργεί 
από το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 και ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών που 
εδρεύει στην Κόρινθο. 

Το Τµήµα ΠΕ∆ΙΣ διαθέτει πέντε αίθουσες διδασκαλίας µε σύγχρονο εκπαιδευτικό εξοπλισµό, αυτόνο-
µη εξειδικευµένη βιβλιοθήκη µε ευρύχωρο αναγνωστήριο και µία πλήρως εξοπλισµένη αίθουσα µε 
σύγχρονους Η/Υ. Περιλαµβάνει στο δυναµικό του 19 διδάσκοντες καθηγητές, 14 συνεργαζόµενους 
διδάσκοντες καθώς και 8 διοικητικά στελέχη. Όλοι οι διδάσκοντες του Τµήµατος έχουν σπουδάσει σε 
πολύ γνωστά πανεπιστήµια του εξωτερικού (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Γερµανία) και εφαρµόζουν διεθνείς 
πρακτικές διδασκαλίας που συνδυάζουν διαλέξεις, σεµινάρια, εφαρµογές των θεωρητικών µοντέλων 
και πρακτική άσκηση. Παράλληλα, χρησιµοποιούν σύνθετες διαδικασίες αξιολόγησης που ενθαρρύνουν 
τη συµµετοχή των φοιτητών. Όλα τα µαθήµατα είναι πλήρως αναπτυγµένα στην «ηλεκτρονική τάξη» 
(e-class.uop.gr).

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Σκοπός του Τµήµατος είναι η άρτια επιστηµονική κατάρτιση των φοιτητών/τριών στα αντικείµενα της 
Πολιτικής Επιστήµης, των ∆ιεθνών Σχέσεων, της ∆ιεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας, των Σπουδών Πε-
ριοχής, των Νέων Τεχνολογιών, της ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Ιστορίας, του Πολιτισµού, του ∆ικαίου, 
της Κοινωνιολογίας και της Φιλοσοφίας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του 
Τµήµατος αναµένεται να διαθέτουν ειδικευµένες γνώσεις στα πεδία της Πολιτικής Επιστήµης και των 
∆ιεθνών Σχέσεων που να τους επιτρέπουν να κατανοούν και να αναλύουν κριτικά θεωρίες και φαινό-
µενα αναφορικά µε το σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών τόσο στο επίπεδο του εθνικού κράτους 
όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των διεθνών 
οργανισµών.

Το 2014 ήταν από τα πρώτα πανεπιστηµιακά τµήµατα που υποβλήθηκαν σε Εξωτερική Αξιολόγηση από 
την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας (Α∆ΙΠ) µε εξαιρετικά αποτελέσµατα (εδώ). Το 2019 
ολοκληρώθηκε µε παρόµοια επιτυχία η διαδικασία Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράµµατος 
Σπουδών (εδώ).

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τµήµατος αναµένεται από τους αποφοίτους η επιτυχής παρακολού-
θηση 48 µαθηµάτων και η συγκέντρωση συνολικά 240 ευρωπαϊκών πιστωτικών µονάδων (ECTS), 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλα τα ευρωπαϊκά προγράµµατα πρώτου κύκλου 
σπουδών διάρκειας τεσσάρων ετών.

Στους κόλπους του Τµήµατος λειτουργούν τέσσερα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών: το ΠΜΣ «∆ια-
κυβέρνηση και ∆ηµόσιες Πολιτικές» (έτος ίδρυσης 2012), το αγγλόφωνο ΠΜΣ «Mediterranean Studies» 
(έτος ίδρυσης 2014), το ΠΜΣ «Παγκόσµιες Προκλήσεις και Συστήµατα Αναλύσεων» (έτος ίδρυσης 
2015), και το ∆ιϊδρυµατικό και ∆ιατµηµατικό ΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκη-
ση» σε συνεργασία µε το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς 
και το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. 
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Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν, µεταξύ άλλων, σε δηµόσιους φορείς (το Κοινοβού-
λιο, Υπουργεία, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς, την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, το 
∆ιπλωµατικό Σώµα κλπ), στον ιδιωτικό τοµέα (π.χ. εταιρίες συµβούλων), σε ερευνητικά ινστιτούτα, σε 
κοινωφελείς οργανώσεις, σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, σε ΜΚΟ, και σε διεθνείς οργανισµούς.

Όπως τεκµηριώνεται από απογραφές που έχουν διενεργηθεί, οι απόφοιτοι του Τµήµατος αποκτούν 
πραγµατικές ευκαιρίες για επαγγελµατική σταδιοδροµία και για την εισαγωγή τους σε προγράµµατα 
µεταπτυχιακών σπουδών σε κορυφαία πανεπιστήµια του εξωτερικού και της Ελλάδας. Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι ακόλουθοι φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στους οποίους αναζητούν και 
βρίσκουν επαγγελµατική και ερευνητική απασχόληση οι απόφοιτοί µας:

▶ Υπουργείο των Εξωτερικών, τόσο στο ∆ιπλωµατικό Σώµα όσο και σε εξειδικευµένες υπηρεσίες 
όπως αυτή της ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας

▶ Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

▶ ∆ιεθνείς οργανισµοί, όπως ο Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών σε τοµείς όπως το Αναπτυξιακό 
Πρόγραµµα του ΟΗΕ, η Παγκόσµια Τράπεζα, ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 
κ.ο.κ.

▶ Ελληνικές και διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

▶  Ελληνικά και διεθνή ερευνητικά ιδρύµατα

▶ Εταιρείες συµβούλων και διαχείρισης έργων

▶ Εταιρείες συµβούλων πολιτικής επικοινωνίας και δηµοσκοπήσεων

▶ Πολιτικά ιδρύµατα και ερευνητικά κέντρα

▶ Πολιτικά κόµµατα

▶ Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο χώρο των Βαλκανίων 

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Το Τµήµα ΠΕ∆ΙΣ είναι πόλος έντονης ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτή περιλαµβάνει την λειτουργία 
ερευνητικών κέντρων όπως το Κέντρο ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Οικονοµίας και ∆ιακυβέρνησης, το 
Κέντρο Ανάλυσης Πολιτικής, το Κέντρο Ελληνικής και ∆ιεθνούς Ιστορίας, το Κέντρο Μεσογειακών, 
Μεσανατολικών και Ισλαµικών Σπουδών.

Περιλαµβάνει επίσης τη λειτουργία ερευνητικών οµάδων των οποίων οι εργασίες έχουν ως άξονες την 
Πολιτική Τεχνολογία, την Πολιτική Ηγεσία, τη Mελέτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τη Φιλοσοφία, την 
Κουλτούρα και τις Κοινωνικές Πρακτικές.

Στο ΠΕ∆ΙΣ ανήκει η Έδρα Jean Monnet στις Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις Λιγότερο Αναπτυγµένες 
Χώρες, η οποία χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ΠΕ∆ΙΣ συµµετέχει σε ερευνητικά δίκτυα όπως το Consortium για την Προώθηση των Ελληνοκινεζι-
κών και Σινοευρωπαϊκών Σχέσεων, το Eλληνικό ∆ίκτυο Αφρικανικών Σπουδών, το Ελληνικό ∆ίκτυο για 
τη Μελέτη του Τρίτου Τοµέα.

Τα ερευνητικά έργα των οποίων οι υπεύθυνοι είναι διδάσκοντες στο ΠΕ∆ΙΣ έχουν δροµολογηθεί µέσω 
ερευνητικών ανταγωνιστικών προγραµµάτων. Τρέχοντα τέτοια έργα είναι:

▶ Κέντρο Αριστείας Jean Monnet “Visualising, Analysing and Learning about EU Studies” (2020-
2023)
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▶ « Χριστιανικές κοινότητες και θρησκευτικός πλουραλισµός στη Μέση Ανατολή: ∆ιεθνείς Σχέσεις και 
Θρησκεία στο γύρισµα του 20ου και του 21ου αιώνα » (2020-2023)

▶ Ενότητα Jean Monnet “European-focused Policy Analytics – EuroPolA

▶ Ερευνητικό Πρόγραµµα JEAN MONNET MODULE «Το ευρωπαϊκό πνεύµα µέσα από την κουλτούρα 
και την φιλοσοφία: προς µία ανοικτή Ευρώπη» (2021 -2023)

▶ “Information Diasporas in EurAfrica for Legal Migration” (IDEAL-Migration) (2020-2022)

▶ Ερευνητικό Πρόγραµµα «Θαλής ΙΙ»: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών Μη 
Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (2020-2022)

▶ Gamifi cation of media and digital literacy for youth (2020-2022)

▶ “Encouraging active citizenship and participation via empowerment of young EU citizens” 
(EURVoice) (2020-2022)

▶ «Αποκρυπτογραφώντας τη διαµόρφωση της ελληνικής οικονοµικής διπλωµατίας προς τα ∆υτικά 
Βαλκάνια» (DEFORM-GR-WB), The London School of Economics and Political Science, Hellenic 
Observatory, H2020 Grants (2020-2021)

▶ - Ages of Marathon Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα, 
Καινοτοµία" (ΕΠΑΝΕΚ)- ∆ράση: "Ερευνώ-∆ηµιουργώ-Καινοτοµώ" (2018-2021)

▶ «Επισιτιστικές και ανθρωπιστικές κοινωφελείς οργανώσεις στην Ελλάδα: Συνεργασίες, δίκτυα 
γνώσεων και καινοτοµία». Υποστήριξη ερευνητών µε έµφαση στους νέους ερευνητές. Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2014-2020», 
ΕΣΠΑ (2014- 2021)

▶ «Η Κινεζική Υψηλή Στρατηγική και η Ελλάδα», ΕΣΠΑ - Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, 
Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση (2014-2020)

▶ Το ΠΕ∆ΙΣ είναι επίσης εταίρος στα παρακάτω διεθνή προγράµµατα:

▶ Ερευνητικό Πρόγραµµα HORIZON 2020 Kids4All (2021-2024)

▶ “Europeanisation meets democracy from below: The Western Balkans on the search for new 
European and democratic Momentum (WB2EU)”, Jean Monnet Network, Erasmus + (2020-2023)

▶ «Voces y miradas literarias en femenino»: construyendo una sociedad europea inclusiva/ FEMIN 
(2020-2022)

▶ EU Middle East Network In Action (EUMENIA) «Το ∆ίκτυο Ευρωπαϊκή Ένωση-Μέση Ανατολή σε 
∆ράση» (2019-2021)

Το Τµήµα έχει καθιερώσει το θεσµό του «Eπισκέπτη Eρευνητή». Οι επισκέπτες ερευνητές γίνονται 
δεκτοί για ένα ορισµένο διάστηµα και εκπονούν ερευνητικό έργο αξιοποιώντας τις υποδοµές και το 
ερευνητικό δυναµικό του Τµήµατος.

Πληροφορίες επικοινωνίας
∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 1 και Λεωφ. Αθηνών (1ος Όροφος), 201 32, Κόρινθος
Τηλ: 27410 40045, 27410 40058
Email: pedis@uop.gr
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τµήµα Θεατρικών Σπουδών

Τοποθεσία
Το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών ιδρύθηκε το 2003 (Π.∆. 118/2003), λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 
2003-2004 και εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, που εδρεύει 
στην ιστορική πόλη του Ναυπλίου Αργολίδας.

Στην ευρύτερη περιοχή σε µικρή απόσταση, βρίσκεται το Αρχαίο Θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύ-
ρου, το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου και το Αρχαίο Θέατρο του Άργους, ενώ οι αρχαίες πόλεις 
της Τίρυνθας, των Μυκηνών και του Άργους συνιστούν ένα ξεχωριστό φυσικό, ιστορικό και πολιτισµικό 
σκηνικό. Το Τµήµα έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσµούς µε την τοπική κοινωνία και τους πολιτιστικούς 
φορείς της Αργολίδας, αποτελώντας αναπόσπαστο στοιχείο της φυσιογνωµίας της πόλης του Ναυπλίου.

Κτιριακές υποδοµές
Το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών λειτουργεί σε διαφορετικά κτίρια του Ναυπλίου, εξοπλισµένων µε 
την απαραίτητη τεχνική υποδοµή: α) τα Κεντρικά ∆ιδακτήρια µε αίθουσες διδασκαλίας, πολυµέσων/
ηλεκτρονικών υπολογιστών και βιβλιοθήκη, β) το κτίριο διοικητικών υπηρεσιών και διδασκαλίας, γ) 
την Αίθουσα Βιωµατικών Μαθηµάτων και δ) το κτίριο Καλών Τεχνών στην Άρια Ναυπλίου, ενώ για θε-
ατρικές εκδηλώσεις και µαθήµατα χρησιµοποιείται, επίσης, το δηµοτικό Θέατρο «Τριανόν» στην πλατεία 
Συντάγµατος. Τα προαναφερθέντα κτίρια πλην του δ) έχουν παραχωρηθεί από τον ∆ήµο Ναυπλιέων, 
ενώ προετοιµάζεται η µετεγκατάσταση του Τµήµατος στο ευρύχωρο κτίριο της πρώην καπναποθήκης 
Ναυπλίου.

Ανθρώπινο δυναµικό
Το διδακτικό δυναµικό καλύπτει µεγάλο εύρος γνωστικών αντικειµένων και απαρτίζεται από δεκαπέντε 
µέλη ∆ΕΠ, οκτώ µέλη ΕΕΠ και δύο µέλη ΕΤΕΠ, ενώ επιπλέον µαθήµατα επιλογής προσφέρονται από 
επί συµβάσει διδάσκοντες και διδάσκουσες.

Το Τµήµα υποστηρίζεται, επίσης, από δύο διοικητικές υπαλλήλους, έναν υπάλληλο τεχνολογίας και τρεις 
βιβλιοθηκονόµους. 

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών προσφέρει ένα πρόγραµµα σπουδών προπτυχιακού επιπέδου και δύο 
προγράµµατα µεταπτυχιακού επιπέδου. 

Το προπτυχιακό πρόγραµµα είναι τετραετές. Κατά τα δύο πρώτα έτη του προγράµµατος προσφέρεται 
βασική θεατρική παιδεία στο αρχαίο, νεοελληνικό και παγκόσµιο θέατρο και δράµα, παράλληλα µε µια 
στέρεη υποδοµή στις συναφείς ανθρωπιστικές επιστήµες και τέχνες (ιστορία, λογοτεχνία, ανθρωπολο-
γία, φιλοσοφία, µουσική, κινηµατογράφος, κριτική θεωρία, ιστορία τέχνης). Κατά τα δύο τελευταία οι 
φοιτητές/τριες παρακολουθούν τα µαθήµατα ειδίκευσης των δύο άτυπων κατευθύνσεων του τµήµατος: 
α) Θεατρολογίας β) Θεατρικής Πρακτικής και µαθήµατα επιλογής. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η 

1
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επιτυχής εξέταση σε πενήντα δύο µαθήµατα (ή σαράντα οκτώ µαθήµατα, συν πτυχιακή εργασία) και η 
συγκέντρωση διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών µονάδων (ECTS) επιπλέον της Πρακτικής Άσκησης 
σε συναφείς φορείς.

 Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του Προγράµµατος Σπουδών στηρίζεται στη διεπιστηµονικότητα και τον 
καταστατικό συνδυασµό θεωρίας και πράξης, καθώς επίσης στην πρωτοπόρο εισαγωγή, σε σύγκριση 
µε οµοειδή τµήµατα, γνωστικών αντικειµένων, όπως χορός, θεατροπαιδαγωγική, δηµιουργική γραφή/
διασκευή, τελετουργία, γαλλικό και ισπανικό θέατρο και µετάφραση, ρωµαϊκό θέατρο, θεατρική κριτική, 
σωµατικό θέατρο, αρχιτεκτονική του αρχαίου θεάτρου, θέατρο της επινόησης, θέατρο ντοκουµέντο, 
σύγχρονες σκηνοθετικές τάσεις, φωτισµός, πολυµέσα, θεατρική παραγωγή, κ.ά.

Το Πρόγραµµα Σπουδών, προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου, προσφέρει υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευση, που αντιστοιχεί στα διεθνή πρότυπα. Αποβλέπει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της 
επιστήµης της θεατρολογίας και εν γένει των παραστατικών τεχνών, συνδυάζοντας την πρακτική µε 
την επιστηµονική µεθοδολογία, παρακολουθεί τις τρέχουσες τάσεις και αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες. 
Παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρ-
τισή τους για επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία και συµβάλλει στην έρευνα και µελέτη του 
θεάτρου σε διεθνές επίπεδο.

Σηµειώνεται ότι το Τµήµα έχει πιστοποιηθεί µε ‘Άριστα’ από την Αρχή ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ως αποτέλεσµα εξωτερικής αξιολόγησης από διεθνείς κριτές 
το 2019.

Στο Τµήµα λειτουργούν µε επιτυχία δύο µεταπτυχιακά προγράµµατα:

α) ∆ραµατική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και τη ∆ια Βίου Μάθηση, µε αντικείµενο 
τη µελέτη και προαγωγή της τεχνογνωσίας καθώς και την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρµογών 
της ∆ραµατικής Τέχνης και των Παραστατικών Τεχνών στην Εκπαίδευση και

β) Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική Πράξη και ∆ιδακτική, το οποίο εστιάζει στη σχέση του 
θεάτρου και των άλλων παραστατικών τεχνών µε την κοινωνία, και προσφέρει δύο ειδικεύσεις: 
«Θεατρολογία» και «Σκηνική Πρακτική: ∆ιδακτική και Κοινωνικές Εφαρµογές», που συνδυάζουν την 
θεατρολογική µε την καλλιτεχνική πράξη, αντανακλώντας τον διττό χαρακτήρα του Τµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών.

∆ιεθνής διάσταση των σπουδών
Το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών έχει ένα δυναµικό και πλούσιο δίκτυο τριάντα µια (31) συµφωνιών 
Erasmus+ µε έγκριτα ευρωπαϊκά ανώτατα ιδρύµατα και ενθαρρύνει την κινητικότητα των φοιτητών/
τριών του στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση.

Επίσης, το Τµήµα έχει συνάψει πολλές συµφωνίες συνεργασίας (MOU) µε ιδρύµατα του εξωτερικού, 
όπως τα πανεπιστήµια Montpellier (Γαλλία) και Regina (Καναδά), Birmingham City University (Bρετα-
νία). Συνεργάζεται µε το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Harvard στο Ναύπλιο, καθώς 
και µε διεθνή Φεστιβάλ, και πραγµατοποιεί συστηµατικά επιστηµονικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
µε διεθνείς συµµετοχές.

Επαγγελµατικά δικαιώµατα και προοπτικές σταδιοδροµίας
Οι απόφοιτοι/ες του Τµήµατος ορίζονται ως θεατρολόγοι (βάσει του Π.∆. 105/2009 και Π.∆. 125/2000) 
και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 92.01 (Θεατρικών Σπουδών), στο πλαίσιο του οποίου έχουν κατοχυρώσει 
τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα. Μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στη δηµόσια και ιδιωτική 
πρωτοβάθµια/ δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και άλλες δοµές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και 
επαγγελµατικής κατάρτισης. Επίσης δύνανται να απασχοληθούν ως στελέχη πολιτιστικών οργανισµών, 
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ως επιστηµονικοί σύµβουλοι, παραγωγοί, πολιτιστικοί διαχειριστές, πολιτιστικοί συντάκτες και να 
δραστηριοποιηθούν επαγγελµατικά ως καλλιτέχνες, ενώ έχουν δικαίωµα εισαγωγής σε µεταπτυχιακά 
προγράµµατα α΄ κύκλου.

Ερευνητική δραστηριότητα
Το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών έχει αναπτύξει αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα µε έξι χρηµατοδο-
τούµενα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα και τρία εκπαιδευτικά έργα στους τοµείς της θεατρολο-
γικής, παιδαγωγικής και εφαρµοσµένης έρευνας. Παράλληλα το Τµήµα έχει συµµετάσχει ως επιστηµο-
νικός εταίρος σε πέντε ερευνητικά έργα.

Στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών έχουν ολοκληρωθεί και υποστηριχθεί οκτώ διδακτορικές διατριβές, 
εκπονούνται επί του παρόντος άλλες σαράντα έξι στα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει το Τµήµα και 
διεξάγονται τρεις µεταδιδακτορικές έρευνες στο αρχαίο θέατρο. Στους επίτιµους διδάκτορες συµπερι-
λαµβάνονται οι Terry Eagleton, Θεόδωρος Τερζόπουλος, Γιάννης Κόκκος, και Eugenio Barba.

Στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων του το Τµήµα εκδίδει πρακτικά συνεδρίων του και το 
επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές Θεάτρου Πόλις: ∆ιεπιστηµονικό Περιοδικό για το Θέατρο και τις Τέ-
χνες, σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης. Επιπλέον, διοργανώνεται σηµαντικός αριθµός 
συνεδρίων, διαλέξεων, σεµιναρίων και παραστάσεων καθώς και ετήσιο συνέδριο υποψήφιων µετα/
διδακτόρων.

Πληροφορίες επικοινωνίας
∆ιεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 21, Ναύπλιο, 211 00
Τηλ: (+30) 2752096124,130,131
Email: ts-secretary@uop.gr
Web: http://ts.uop.gr
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Τµήµα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Το Τµήµα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (ΤΠΨΤ) µε έδρα το Ναύπλιο ιδρύθηκε το 2019 και 
ανήκει στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Το τµήµα εστιάζει στην σύγχρονη 
τέχνη και ιδιαίτερα σε µορφές που συνδυάζουν την ζωντανή παρουσία καλλιτεχνών µε τις ψηφια-
κές τέχνες. Επί του παρόντος το τµήµα έχει ένα µόνο µέλος ΕΕΠ στο διδακτικό προσωπικό του, ενώ 
αναµένει τον διορισµό 6 µελών ∆ΕΠ που εκλέχτηκαν κατά το εαρινό εξάµηνο 2021. Επίσης, έχει λάβει 
από το πανεπιστήµιο µία επιπλέον θέση ∆ΕΠ και έχει ορίσει το γνωστικό της αντικείµενο. Σε συνεργασία 
µε το ΤΘΣ της Σχολής το ΤΠΨΤ εγκαινίασε το 2020-21 την εισαγωγή κοινών µαθηµάτων στο πρόγραµµα 
σπουδών, τα οποία διευρύνουν τις επιλογές των φοιτητών και ενισχύουν την καλή συνεργασία των 
δύο τµηµάτων. Επίσης, έχει κάνει αίτηση στο ΥΠΑΙΘ για την µετάταξη 8 εκπαιδευτικών από την µέση 
εκπαίδευση στο τµήµα σε θέσεις ΕΕΠ.

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Το ΤΠΨΤ προσφέρει επι του παρόντος µόνο προπτυχιακές σπουδές. Το πρόγραµµα σπουδών έχει ως 
αποστολή να καλλιεργεί τη γνώση στα επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και τεχνολογικά αντικείµενα που 
αφορούν τις παραστατικές τέχνες (Επιτέλεση, Χορός, Θέατρο) καθώς και τις ψηφιακές τέχνες, µε έµφα-
ση στη µεταξύ τους σύνδεση καθώς και στη σύνδεση µε ποικίλες κοινωνικές εφαρµογές, την τεχνολο-
γία και την εκπαίδευση. Η Performance, (παράσταση ή εγκατάσταση), ως κατ’ εξοχήν πεδίο καινοτοµίας 
στις τέχνες, βρίσκεται στο επίκεντρο των καλλιτεχνικών, θεωρητικών, τεχνολογικών και µεθοδολογικών 
µαθηµάτων που προσφέρονται στο Τµήµα.

Τα πεδία καλλιτεχνικών και τεχνολογικών εφαρµογών στα οποία εστιάζουν οι σπουδές στο 
Τµήµα, είναι τα εξής:

▶ Σκηνοθεσία και Επιτέλεση

▶ Ψηφιακή επιτέλεση και τέχνες

▶ Χρήση λογισµικών συστηµάτων και τεχνολογίας ψηφιακών τεχνών

▶ Χορός και Επιτέλεση

▶ Φως, ήχος, σκηνογραφία και νέες τεχνολογίες (Σχεδιασµός και υλοποίηση)

▶ Σχεδιασµός και παραγωγή ψηφιακού υλικού (Ψηφιακή εµψύχωση, Εικονική / Μικτή 
Πραγµατικότητα, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια).

▶ Ψηφιακές εφαρµογές στη Σκηνοθεσία και την Υποκριτική. 

▶ Θεωρία της επιτέλεσης και κοινωνικές εφαρµογές (ενδεικτικά: ανθρωπολογία του θεάτρου, 
ακτιβισµός, δια δραστικό και διαδικτυακό θέατρο, φεµινιστική και queer θεωρία, εκπαιδευτικές 
εφαρµογές, δηµόσιος χώρος, µουσεία.)

▶ ∆ραµατουργία της Επιτέλεσης / ∆ηµιουργική γραφή / Ψηφιακή αφήγηση / Ψηφιακές εκδόσεις.

Το Πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Bologna και συµµορφώνεται πλήρως µε 
το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς-Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Από το 2ο έως το 4ο 
έτος οι φοιτητές επιλέγουν µια από δύο άτυπες κατευθύνσεις του τµήµατος (Παραστατικές και Ψηφια-
κές τέχνες). Για την λήψη πτυχίου απαιτούνται 38 µαθήµατα καθώς και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 
και πρακτική άσκηση (240 ECTS κατ’ελάχιστον). 

2
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Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Οι πτυχιούχοι του ΤΠΨΤ έχουν τη δυνατότητα επαγγελµατικής ενασχόλησης ως καλλιτέχνες επιτελε-
στικών έργων και σχεδιαστές-προγραµµατιστές ψηφιακών καλλιτεχνικών εφαρµογών σε φορείς του 
δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας τις παραστατικές και 
τις ψηφιακές τέχνες, όπως αυτές εξειδικεύονται παρακάτω. Ακόµη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης 
στην εκπαίδευση ή/και ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. 

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι/ες δύνανται να απασχοληθούν στα εξής εργασιακά αντικείµενα:
▶ Σε καλλιτεχνικούς οργανισµούς: Σκηνοθεσία, Χορογραφία, Ερµηνεία, Σκηνογραφικό σχεδιασµό 
επιτελεστικών εφαρµογών (Performance χορού και θεάτρου, διαδραστικές παραστάσεις ή 
εγκαταστάσεις στον σκηνικό και τον δηµόσιο χώρο, εφαρµογές οπτικών τεχνών, εφαρµογές 
πολυµεσικού υλικού και διαδικτυακών εφαρµογών στις παραστατικές τέχνες).

▶ Σε κοινωνικούς φορείς: Υλοποίηση καλλιτεχνικών κοινωνικών παρεµβάσεων µέσω επιτελεστικών 
εφαρµογών (ενδεικτικά: κοινωνικό θέατρο, ακτιβισµός, χορός και κοινωνία, διαδραστικό και 
διαδικτυακό θέατρο, performance και δηµόσιος χώρος, κ.α.)

▶ Σε ιδιωτικούς φορείς ψηφιακών εφαρµογών και καλλιτεχνικούς οργανισµούς: Παραγωγή 
ψηφιακού υλικού (Ψηφιακή εµψύχωση, Animation, Video game) - υλοποίηση ψηφιακών 
εφαρµογών για τις παραστατικές τέχνες µέσω της χρήσης της απαραίτητης τεχνολογίας (λογισµικά 
συστήµατα και µηχανήµατα).

▶ Σχεδιασµός και υλοποίηση εµπειρίας εικονικών περιβαλλόντων. 

▶ Ψηφιακές εφαρµογές στη σκηνογραφία (σχεδιασµός και υλοποίηση).

▶ Σχεδιασµός ψηφιακών εκθέσεων, εφαρµογές ∆ηµιουργικής Γραφής σε ψηφιακά και επιτελεστικά 
καλλιτεχνικά έργα, ∆ραµατουργία της Επιτέλεσης, ψηφιακές εκδόσεις.

▶ Σε εκπαιδευτικούς φορείς: Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
καλλιτεχνικών ψηφιακών εφαρµογών στην εκπαίδευση, σε κοινωνικούς/πολιτιστικούς φορείς στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό και φορείς Τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επίσης, µε την ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους 
σε µεταπτυχιακό επίπεδο σε αντικείµενα σχετικά µε τις παραστατικές και τις ψηφιακές τέχνες.

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
1. Συµµετοχή φοιτητών του ΤΠΨΤ και της Σχολής Καλών Τεχνών του ΠΑΠΕΛ στο 16o Athens Digital 
Arts Festival (Αύγουστος-Σεπτέµβριος 2020), στο πλαίσιο των εξής µαθηµάτων της Σχολής:

«Σκηνογραφία: Εγκατάσταση και παρέµβαση στον δηµόσιο χώρο» (µεταπτυχιακό, ΤΘΣ, διδάσκουσες: 
Μαρίνα Κοτζαµάνη και Άση ∆ηµητρουλοπούλου)

«Εισαγωγή στην Εικαστική Επιτέλεση» (προπτυχιακό, ΤΠΨΤ, διδάσκων: Βασίλης Ψαρράς, Π.Υ.). 

2. Συµµετοχή του ΤΠΨΤ στο διαπανεπιστηµιακό πρόγραµµα µε τίτλο «ΑΪΤΗ-ΕΛΛΑ∆Α 1821-2021 
Ταξίδι προς την Ελευθερία – Respect» σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Τµήµα Μηχανι-
κών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων). Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην υλοποίηση έκθεσης στο 
Εκκλησιαστικό Μουσείο Σπετσών (Αύγουστος 2021, επιµέλεια Λήδα Παπακωνσταντίνου). Η διοργά-
νωση για το ΤΠΨΤ γίνεται σε επιµέλεια της Μαρίνας Κοτζαµάνη (Πρόεδρος ΤΠΨΤ, Αναπλ. Καθ. ΤΘΣ). Το 
ΤΠΨΤ συµβάλει στην έκθεση µέσω των προπτυχιακών µαθηµάτων «Εικαστική Επιτέλεση Ι: Θεωρία και 
Εφαρµογές» (διδάσκων: ∆ρ. Βασίλειος Ψαρράς, Π.Υ.) και «Χορός ΙI: Χορός και Κοινωνία» (διδάσκουσα: 
∆ρ. Στέλλα ∆ηµητρακοπούλου, Π.Υ.) καθώς επίσης και µε µια σειρά έργων από προσκεκληµένους 
καλλιτέχνες του τµήµατος.
Η έκθεση τελεί υπό της αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. 
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Εκτός από τις Σπέτσες η έκθεση θα παρουσιαστεί επίσης στο Ναύπλιο, ύστερα από πρόσκληση του 
δήµου Ναυπλιέων, παράλληλα µε διηµερίδα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην οποία οι συντελεστές 
της έκθεσης έχουν κληθεί να συµµετέχουν (15, 16 Οκτωβρίου 2021). Επίσης, το τµήµα έχει ανταποκρι-
θεί σε πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ να υποβάλει αίτηση για την παρουσίαση της έκθεσης σε επετειακή σειρά 
εκδηλώσεων του Υπουργείου στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (σε εξέλιξη). Τέλος η 
έκθεση θα παρουσιαστεί στην Σύρο (Σεπτέµβριος 2022).

3. Το ΤΠΨΤ συνδιοργανώνει διεθνές συνέδριο για τον Ιάννη Ξενάκη, σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και το Paris VIII. Το συνέδριο θα γίνει τον Μάιο 2022 στην Αθήνα και στο 
Ναύπλιο. Το τµήµα θα εντάξει το συνέδριο στην ερευνητική και εκπαιδευτική του δραστηριότητα µέσω 
συνεργαζόµενων µαθηµάτων, ενώ θα οργανώσει επίσης καλλιτεχνικές δράσεις στην έδρα του παράλ-
ληλα µε το συνέδριο. Την επιµέλεια της διοργάνωσης για το ΤΠΨΤ έχει η Μαρίνα Κοτζαµάνη (Πρόεδρος 
ΤΠΨΤ, Αναπλ. Καθ. ΤΘΣ) η οποία είναι και µέλος της οργανωτικής και επιστηµονικής επιτροπής του 
συνεδρίου. 

4. Λήψη της υποτροφίας Greek Diaspora Fellowship Program. Η υποτροφία δίνει την δυνατότητα στο 
ΤΠΨΤ να καλέσει στο Ναύπλιο την διακεκριµένη Ελληνο-αµερικανίδα καλλιτέχνιδα και καθηγήτρια 
στο Pratt Institute της Νέας Υόρκης Theodora Skipitares για ένα διάστηµα 3 µηνών, προκειµένου να 
λειτουργήσει ως σύµβουλος στο πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος και να διδάξει. Η πρόσκληση δεν 
έχει υλοποιηθεί ακόµα λόγω των συνθηκών της πανδηµίας.

Πληροφορίες επικοινωνίας
∆ιεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 και Τερζάκη, Τ.Κ. 21100, Ναύπλιο
Tηλ: 27520 96129
Email: http://pda.uop.gr
Web: pda.uop.gr
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού
Ιστορία
To Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, µε έδρα τη Σπάρτη ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2003 
στο πλαίσιο της Σχολής Επιστηµών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστήµιο 
Πελοποννήσου, ενώ η ακαδηµαϊκή και εκπαιδευτική του λειτουργία ξεκίνησε το 2003-2004. Είναι το 
µόνο Πανεπιστηµιακό Τµήµα στην Ελλάδα που θεραπεύει το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο της 
Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού.

Εξέλιξη
Ο αθλητισµός έχει εξελιχθεί σε µια επιχειρηµατική δραστηριότητα µε τεράστιο όγκο επενδύσεων, εσό-
δων και κερδών, συνεπώς απαιτούνται άτοµα µε εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία στο αντικείµενο. Η 
ανάπτυξη της επαγγελµατικής βιοµηχανίας αθλητισµού, η διοργάνωση µεγάλων αθλητικών γεγονότων 
και εκδηλώσεων, η διαχείριση των σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και η αποτελεσµατική 
διοίκηση των αθλητικών φορέων και οργανισµών δηµιούργησαν την αυξηµένη ανάγκη για την εκπαί-
δευση εξειδικευµένων στελεχών που θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται µε αίσθηµα ευθύνης και 
τον αναγκαίο επαγγελµατισµό στις απαιτήσεις της εξελισσόµενης αθλητικής βιοµηχανίας στην Ελλάδα , 
αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο.

Όραµα
Όραµα του Τµήµατος Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού είναι να εδραιωθεί ως ένας πρωτοπόρος 
ακαδηµαϊκός φορέας εξέχουσας επιστηµονικής και κοινωνικής προσφοράς και να καταστεί σηµείο 
αναφοράς στην ευρύτερη επιστηµονική κοινότητα. Αποστολή του Τµήµατος µας είναι η δηµιουργία 
πρόσθετης αξίας µε δράσεις που αφορούν τους ακόλουθους τοµείς:

▶ Επιστήµη και πνευµατική καλλιέργεια (έρευνα, παιδεία και επιστηµονική κουλτούρα).

▶ Εξωστρέφεια και σύνδεση µε την πραγµατική αγορά εργασίας και την οικονοµία προς όφελος των 
σπουδαστών του Τµήµατος

▶ Ανοικτή κοινωνία (συµβολή στον κριτικό αναστοχασµό, την ανάδειξη των αρχών και των ιδεών 
του αθλητισµού, της ηθικής, της ευγενούς άµιλλας και συµβολή στην τοπική ανάπτυξη).

▶ Παραγωγικό δυναµικό της κοινωνίας (συνεισφορά στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της 
Λακωνίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου).

Ανθρώπινο δυναµικό
Το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος έχει να επιδείξει πλούσιο έργο, αλλά και σηµαντική ακαδηµαϊκή 
και ερευνητική εµπειρία από το χώρο της ∆ιοίκησης Αθλητισµού, τα Οικονοµικά, τη Νοµική Επιστήµη, 
τις Ολυµπιακές Σπουδές, την Επικοινωνία, αλλά και από ένα ευρύ φάσµα ειδικοτήτων. Το έργο τους 
συµπληρώνουν ένας αριθµός µελών ΕΕΠ και ΕΤΕΠ. Τα µέλη του διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος 
φροντίζουν για την διαρκή βελτίωση και άνοδο.

1
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Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Το Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού προσφέρει ένα σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραµµα 
σπουδών, το οποίο οδηγεί στη λήψη πτυχίου στη ∆ιοίκηση Αθλητισµού, αλλά επίσης προσφέρει και 
επιλογές για µεταπτυχιακές σπουδές, για διδακτορική αλλά και µεταδιδακτορική έρευνα στα διάφορα 
γνωστικά πεδία του αντικειµένου της ∆ιοίκησης Αθλητισµού. Πολλά από τα πεδία που σπουδάζουν οι 
φοιτητές σε αυτό το πρόγραµµα είναι παρόµοια µε τα πεδία που περιλαµβάνονται στα πτυχία σε επι-
στήµες των Οικονοµικών, της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, του Μάρκετινγκ, της Νοµικής 
Επιστήµης, της Ηθικής, της Επικοινωνίας, των Επιστηµών Αγωγής κ.α. Ωστόσο, οι φοιτητές στο Τµήµα 
θα µάθουν συγκεκριµένα πώς αυτά τα πεδία ισχύουν και προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
σύγχρονου αθλητικού περιβάλλοντος, το οποίο επηρεάζεται και διαµορφώνεται από τις σύγχρονες 
εξελίξεις και την ψηφιακή µετάβαση. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να µελετήσουν επίσης νόµους 
και κανόνες ηθικής που σχετίζονται ειδικά µε τον αθλητικό κλάδο και δεξιότητες που είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικές, όπως η διαπραγµάτευση συµβολαίου χορηγίας για έναν αθλητή ή η διαχείριση αθλητικών 
εγκαταστάσεων και η διοργάνωση µεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Ο προπτυχιακός κύκλος σπου-
δών διαρκεί 4 χρόνια, και απαιτούνται 240 µονάδες ECTS για την επιτυχή λήψη πτυχίου.

Το Τµήµα θα προσφέρει επίσης για το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022 και 4 προγράµµατα µεταπτυχιακών 
σπουδών. Συγκεκριµένα:

▶ 1. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “∆ιοίκηση Αθλητικών Οργανισµών και Επιχειρήσεων”

▶ 2. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οργάνωση και ∆ιαχείριση Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων 
για ΑµεΑ”

▶ 3. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ολυµπιακές Σπουδές, Ολυµπιακή Παιδεία, Οργάνωση 
Και ∆ιαχείριση Ολυµπιακών Εκδηλώσεων"

▶ 4. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, ∆ηµοσιογραφία και 
Φωτοειδησεογραφία”

Επίσης, το Τµήµα προσφέρει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για απόκτηση διδακτορικού τίτλου 
σπουδών, αλλά επίσης µπορεί να γίνει και έρευνα σε µεταδιδακτορικό επίπεδο.

Πιστοποίηση
Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος έχει πιστοποιηθεί από την Ανώτατη Αρχή ∆ιασφάλισης Ποιότη-
τας. 

Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Αναγνωρισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν:

▶ α) ως διοικητικά και οικονοµικά στελέχη σε αθλητικές επιχειρήσεις, αθλητικούς οργανισµούς 
και λοιπούς αθλητικούς φορείς, όπως, ιδίως, σε αθλητικά σωµατεία, ενώσεις και οµοσπονδίες, 
αθλητικές ανώνυµες εταιρείες και τµήµατα αµειβοµένων αθλητών,

▶ β) ως διοικητικά και οικονοµικά στελέχη των αθλητικών οργανισµών και επιχειρήσεων που 
ιδρύουν οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης,

▶ γ) ως διοικητικά και οικονοµικά στελέχη της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, της Ελληνικής 
Ολυµπιακής Επιτροπής και του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου,

▶ δ) ως στελέχη διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισµού,
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▶ ε) ως στελέχη διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων ως εµψυχωτές (animator) σε 
ξενοδοχειακές µονάδες και κατασκηνώσεις,

▶ στ) ως διοικητικά και οικονοµικά στελέχη σε κάθε δηµόσια και ιδιωτική επιχείρηση, µε αντικείµενο 
εν όλω ή εν µέρει αθλητικές δραστηριότητες (ΦΕΚ 208/2009 τ. Α΄ άρθρο 1) .

Ακόµα, περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων πτυχιούχων για την πλήρωση θέσεων Α.Σ.Ε.Π του κλάδου Π.Ε. 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού (αρ. πρωτ. 17986/8-5-2008 έγγραφο Α.Σ.Ε.Π.).

Επίσης, εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος (συνεδρίαση Ο.Ε.Ε.: Κ/87/19-2-2013), 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΟΕΕ, και δικαιούνται να συµµετέχουν σε εξετάσεις στο Σώµα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την απόκτηση του τίτλου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή/Νόµιµου Ελε-
γκτή και να απαλλάσσονται από την εξέταση µαθηµάτων υποβάθρου των επαγγελµατικών εξετάσεων 
του άρθρου 7 Ν. 3693/2008 για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλµατος του Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή/Νόµιµου Ελεγκτή (σύµφωνα µε τον κανονισµό του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών).

Τέλος, προΐστανται της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Άθλησης και ∆ιατροφής και στελεχώνουν Τµήµατα της 
∆ιεύθυνσης «Άθληση για Όλους» της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής (ΦΕΚ 
31/2011 τ.Α΄ άρθρο 50).

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Ερευνητικά εργαστήρια
Το Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού διαθέτει 3 θεσµοθετηµένα Ερευνητικά Εργαστήρια, τα 
οποία εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων σε όλα τα επιστηµονικά πεδία τα οποία καλύπτουν. Βασικός στόχος των εργαστηρίων 
είναι η ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας µε την ταυτόχρονη παραγωγή γνώσης στα γνωστικά πεδία 
στα οποία δραστηριοποιούνται.

Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κάτω από την οµπρέλα του τµήµατος, υποστηρίζοντας, ταυτόχρονα, µε τον 
πλέον σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος. 
Τα ερευνητικά εργαστήρια αποτελούν βασικό βραχίονα της έρευνας που διεξάγεται στο Τµήµα, αλλά και 
το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, εν γένει. Συγκεκριµένα, υπάρχουν τα εξής ακαδηµαϊκά εργαστήρια:

▶ 1. Εργαστήριο Οργάνωσης, ∆ιοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής (iSportManagement LAB)

▶ 2. Εργαστήριο Εθελοντισµού στον Αθλητισµό και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες

▶ 3. Εργαστήριο ∆ροµικού Κινήµατος

Ερευνητικά Προγράµµατα

Με δεδοµένο το ευρύ φάσµα των επιστηµονικών γνωστικών πεδίων που καλύπτει και µε τις ερευ-
νητικές δοµές που έχουν αναπτυχθεί παράλληλα τα τελευταία έτη, το Τµήµα συµµετέχει ενεργά και 
υλοποιεί ερευνητικά προγράµµατα, είτε αυτοδύναµα, είτε µέσω εθνικών και διεθνών συνεργασιών µε 
πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα και λοιπούς φορείς, στα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, συµµετέχουν 
προπτυχιακοί φοιτητές. Τα αποτελέσµατα της έρευνας ενσωµατώνονται στη διδασκαλία των προπτυχι-
ακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Η έρευνα σε µεγάλο βαθµό ανατροφοδοτεί και επικαιροποιεί τη 
διδασκαλία. Η παραγωγή ερευνητικού έργου, όπως αυτό αποτυπώνεται σε αριθµούς δηµοσιευµένων 
εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια από τις σχετικές διεθνείς βάσεις δεδοµένων είναι διαρκώς 
ανοδική τα τελευταία έτη και δείχνει µια πορεία ανάπτυξης και διεύρυνσης των ακαδηµαϊκών στόχων 
του Τµήµατος. Στο πλαίσιο του οράµατος και της αποστολής του, το Τµήµα βρίσκεται στη διαδικασία 
διαµόρφωσης και υλοποίησης µιας σαφούς ερευνητικής πολιτικής η οποία εστιάζει στους εξής άξονες: 
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▶ 1. Υποστήριξη της έρευνας και διεύρυνση των ερευνητικών συνεργασιών (ενδεικτικά: διεθνή και 
εθνικά προγράµµατα πρωτογενούς έρευνας, µνηµόνια συνεργασίας µε ακαδηµαϊκούς, ερευνητικούς, 
θεσµικούς και επιχειρηµατικούς φορείς, καθιέρωση ετήσιων ηµερίδων προβολής του ερευνητικού 
έργου, διοργάνωση επιστηµονικών ηµερίδων και επιµορφωτικών σεµιναρίων, ενίσχυση της 
διασύνδεσης των φοιτητών µε την πραγµατική αγορά µέσα από προγράµµατα Πρακτικής Άσκησης 
και Εθελοντισµού). 

▶ 2. Ανάπτυξη ερευνητικών δοµών και Εργαστηρίων (ενδεικτικά: ίδρυση Ακαδηµαικών Εργαστηρίων 
απολύτως ανταγωνιστικών σε Εθνικό και ∆ιεθνές Επίπεδο, συγκρότηση ενδοϊδρυµατικών ∆ικτύων 
Έρευνας, δηλαδή ερευνητικών οντοτήτων που θα προκύψουν από την συνεργασία Ερευνητικών 
Εργαστηρίων µε συγγενή ή συµπληρωµατικά ερευνητικά αντικείµενα) 

▶ 3. Ενίσχυση και διεύρυνση Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ενδεικτικά: οργάνωση και 
λειτουργία Νέων Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, διασύνδεση µε Πανεπιστήµια µε έµφαση 
στο να αναπτυχθούν συνεργασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε ενεργά Ερευνητικά 
Εργαστήρια και ερευνητικές οµάδες του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου). 

Πληροφορίες επικοινωνίας
∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Ευσταθίου και Σταµατικής Βαλιώτη και Πλαταιών, 231 00 Σπάρτη
Τηλ: 2731089661, 2731089662, 2731089658 | Fax: 2731089657
Email: isportmanagement@uop.gr, isportmanagement@uop.gr
Web: sportmanagement.uop.gr, isportmanagement.gr
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ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τµήµα Γεωπονίας

Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Το Τµήµα Γεωπονίας ιδρύθηκε το 2019 στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου αλλά στην πραγµατικότητα 
φέρει πίσω του µια ιστορία και εµπειρία περίπου 30 χρόνων αφού αποτελεί µετεξέλιξη του Τµήµατος 
Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Βρίσκεται στην Καλαµάτα, στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστηµίου στον Αντικάλαµο και η συστέγασή του µε άλλα πέντε τµήµατα δηµιουργεί ένα φοιτητικό 
περιβάλλον µε πολλαπλές προκλήσεις και αναζητήσεις.

Το Τµήµα στελεχώνεται από 22 µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού όλων των βαθµίδων, 5 µέλη 
Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού και οι διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες υποστηρίζονται από 
4 µέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού. Ανάλογα µε τις ανάγκες, οι διδακτικές δραστηριότητες υποστη-
ρίζονται από έκτακτο επιστηµονικό προσωπικό, διδάσκοντες άλλων τµηµάτων, υποψήφιους διδάκτορες 
και µεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Το Τµήµα διαθέτει πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια σε όλα τα επιµέρους πεδία της γεωπονικής επιστή-
µης, θερµοκήπια, δενδροκοµία αλλά και χώρους για υπαίθριες καλλιέργειες, για την υποστήριξη τόσο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων.

1
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Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Το Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών, συνολικής διάρκειας 10 εξαµήνων, ολοκληρώνεται µε τη 
συγκέντρωση των συνολικά 300 ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Συνολικά απαιτείται η 
επιτυχής αξιολόγηση σε 55 µαθήµατα, η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και η πραγµατοποίηση πρακτι-
κής άσκησης.

Τα 55 µαθήµατα περιλαµβάνουν 49 υποχρεωτικά και 6 επιλογής (από µια οµάδα 24 µαθηµάτων επι-
λογής που προσφέρονται). Τα περισσότερα µαθήµατα περιλαµβάνουν, εκτός της θεωρητικής εκπαί-
δευσης, και υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις ή ασκήσεις υπαίθρου. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα 
που προσφέρουν συνολικά 240 ECTS, καλύπτουν όλα τα επιµέρους πεδία της γεωπονικής επιστήµης, 
προσφέροντας στους φοιτητές/τριες το απαραίτητο γνωσιολογικό υπόβαθρο της γεωπονίας στην κα-
τεύθυνση της φυτικής παραγωγής. Τα επιλογής µαθήµατα που προσφέρουν επιπλέον 30 ECTS, δίνουν 
τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να εστιάσουν σε επιµέρους γνωστικά πεδία που τους ενδιαφέρουν 
περισσότερο, επιστηµονικά ή επαγγελµατικά.

Η εκπόνηση της πτυχιακή εργασίας, που προσφέρει 22 ECTS, συνήθως είναι στο πλαίσιο κάποιων 
ερευνητικών δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων του Τµήµατος, δίνει τη δυνατότητα απόκτησης γνώ-
σεων εργαστηριακών και ερευνητικών τεχνικών αλλά και εµπειρίας στην τεκµηρίωση και παρουσίαση 
µιας ερευνητικής εργασίας.

Η υποχρεωτική πρακτική άσκηση, διάρκειας 3 µηνών, προσφέρει 8 ECTS και δίνει την ευκαιρία στους 
φοιτητές/τριες να έρθουν σε επαφή µε τον επαγγελµατικό τους χώρο αποκτώντας επαγγελµατική 
εµπειρία και συχνά ευκαιρία για άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση.

Το Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος βρίσκεται στη φάση της Πιστοποίησης ενώ βρίσκε-
ται σε εξέλιξη και η διαδικασία αναγνώρισής του ως “integrated master”.

Το Τµήµα προσφέρει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε αντικείµενο «Γεωργία Ελεγχόµενου 
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Περιβάλλοντος – Υδροπονία» και συµµετέχει σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης & 
Τεχνολογίας στο Πρόγραµµα µε τίτλο «Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-διατροφικό 
Τοµέα - MBA in Agri-food Sector»

Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος διαθέτουν όλη την απαραίτητη επιστηµονική γνώση για την απασχόλησή 
τους και την ανάπτυξη επαγγελµατικών δραστηριοτήτων σε όλα τα πεδία της γεωπονικής επιστήµης.

Ταυτόχρονα µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους µέσω Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Κυρίαρχη φιλοσοφία του Τµήµατος είναι η διασύνδεσή του µε την παραγωγή του πρωτογενούς 
τοµέα µέσω συνεργασιών και δράσεων και της εξωστρέφειας σε τοπικό εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Επιδιώκει τη συνεργασία µε φορείς του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής 
ανατροφοδότηση του προγράµµατος σπουδών του µε γνώσεις και προβληµατισµούς της πραγµατικής 
οικονοµίας, προετοιµάζοντας τους φοιτητές/τριες για την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Στηρίζει 
και προωθεί τη µετακίνηση των φοιτητών/τριών του για σπουδές σε άλλες χώρες µέσω προγραµµάτων 
Erasmus και µεταπτυχιακών σπουδών. Αιχµές του Τµήµατος αποτελούν τα Εργαστήρια:

▶ Ανθοκοµίας: που συνεργάζεται µε ιδιωτικούς φορείς στη διοργάνωση δράσεων προώθησης της 
καλλιέργειας καλλωπιστικών και αρωµατικών φυτών.

▶ Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου: εργαστήριο διαπιστευµένο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης και 
το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιοκοµίας και συνεργαζόµενο µε τον Εθνικό Φορέα Ελέγχου Τροφίµων και 
ιδιωτικούς φορείς προσφέρει υπηρεσίες συµβουλευτικής και έρευνας στο πεδίο της παραγωγής, 
διαχείρισης και προώθησης του ελαιολάδου.

▶ Γεωργίας: που εξειδικεύεται στην ιστοκαλλιέργεια για την παραγωγή φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού.

▶ Θερµοκοιτίδα Επιχειρηµατικότητας: που προωθεί και υποστηρίζει την επιχειρηµατικότητα νέων 
επιστηµόνων στα πεδία του αγροδιατροφικού τοµέα µέσω τοπικών και διεθνών συνεργασιών.

▶ Λαχανοκοµίας: που έχει ορισθεί ως φορέας διατήρησης γενετικού υλικού τοπικής ποικιλίας 
τοµάτας, και υποστηρίζει το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών αλλά και την έρευνα στο πεδίο της 
υδροπονίας.

Πληροφορίες επικοινωνίας
∆ιεύθυνση: Αντικάλαµος, 24100 Καλαµάτα
Τηλ: 27210 45135 / 234
Email: agro-secr@uop.gr 
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Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Ιστορικό του Τµήµατος

Το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ιδρύθηκε µε τον Νόµο 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70/7-5-
2019). Ανήκει στην Σχολή Γεωπονίας και Τροφίµων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Προήλθε από 
την µετεξέλιξη του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου. Ταυτόχρονα µε την 
µετεξέλιξη έγινε αναµόρφωση του προγράµµατος σπουδών ώστε να καλύπτει όλους τους σύγχρονους 
τοµείς της επιστήµης και τεχνολογίας τροφίµων.

Πόλη που εδρεύει

Το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων εδρεύει στην περιοχή Αντικάλαµος της Καλαµάτας του 
Νοµού Μεσσηνίας. Απέχει περίπου 6 χιλιόµετρα από το κέντρο της πόλης µε το οποίο συνδέεται µε 
τακτική συγκοινωνία. Όλες οι διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές υπηρεσίες του Τµήµατος είναι 
συγκεντρωµένες σε ένα κτήριο.

Ανθρώπινο δυναµικό

Το Τµήµα στελεχώνεται από δώδεκα µέλη ∆ΕΠ όλων των βαθµίδων που καλύπτουν διάφορα γνωστικά 
αντικείµενα. Τα γνωστικά αντικείµενα που δεν καλύπτονται από τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος καλύπτονται 
από µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό άλλων τµηµάτων του Πανεπιστηµίου καθώς και από έκτακτό 
προσωπικό που προσλαµβάνονται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου (Π∆ 407).

Στο Τµήµα υπηρετούν τρία µέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ). Τα µέλη ΕΤΠ µεριµνούν για την 
προετοιµασία, συντήρηση και καλή λειτουργία των εργαστηρίων και επικουρούν τα µέλη ∆ΕΠ στο 
διδακτικό και ερευνητικό έργο του τµήµατος. 

Η Γραµµατεία του Τµήµατος στελεχώνεται από δύο υπαλλήλους. Η γραµµατεία ασκεί τη γραµµατειακή 
υποστήριξη του τµήµατος, τηρεί το αρχείο του τµήµατος, τα µητρώα των φοιτητών, χορηγεί τα απαραί-
τητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σπουδών, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του τµήµατος και όλα τα 
υπηρεσιακά θέµατα που αφορούν το προσωπικό που ανήκει στο τµήµα

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών

Το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου υλοποιεί τους 
στόχους του υιοθετώντας σύγχρονες και καινοτόµες διεθνείς πρακτικές στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα 
Σπουδών (ΠΠΣ), τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, προσαρµοσµένων τόσο στη διεθνή 
όσο και την ελληνική πραγµατικότητα.

Το ΠΠΣ έχει σχεδιασθεί ώστε να αναπτύσσεται µέσα από σύγχρονο και ολοκληρωµένο αναλυτικό 
περίγραµµα µαθηµάτων και λοιπών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης ώστε να καλύπτει όλο το εύρος των 
γνωστικών αντικειµένων της Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων εφαρµόζοντας πρακτικές από τη 
διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Ενδεικτικά γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος αποτελούν η Ανάλυση 
Τροφίµων, Μικροβιολογία Τροφίµων, Χηµεία Τροφίµων, Επεξεργασία Τροφίµων, Ανάπτυξη Τροφίµων, 
Εµπορία και Marketing Τροφίµων, Συσκευασία Τροφίµων, Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίµων κ.α.

Οι σπουδές στο Τµήµα έχουν διάρκεια δέκα (10) εξάµηνα και περιλαµβάνουν 60 µαθήµατα τα οποία 
χαρακτηρίζονται θεωρητικά, φροντιστηριακά και εργαστηριακά µαθήµατα. Ολοκληρώνονται µε την 
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εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και την πρακτική άσκηση σε παραγωγικές βιοµηχανικές µονάδες, 
εργαστήρια ελέγχου τροφίµων, δηµόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται µε τα τρόφιµα κ.λ.π. Τα µαθήµατα 
κατηγοριοποιούνται ως µαθήµατα Γενικών Γνώσεων, Γενικού Υπόβαθρου και Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων, 
Ειδικού Υπόβαθρου και Ειδίκευσης. Το ΠΠΣ ακολουθεί το Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης 
Πιστωτικών Μονάδων (ECDS) το οποίο βασίζεται στο συνολικό φόρτο εργασία (παρακολούθηση 
παραδόσεων, σεµιναρίων, προετοιµασία εργασιών, συµµετοχή σε εξετάσεις κ.ά.) που καταβάλει κάθε 
φοιτητής/τρια για να επιτύχει τους αντικειµενικούς στόχους του προγράµµατος σπουδών. Το ΠΠΣ του 
Τµήµατος αντιστοιχεί σε 300 ECDS.

Στόχοι Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών

Το ΠΠΣ του Τµήµατος αποσκοπεί:

▶ στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης σε θεωρητικό και σε εργαστηριακό 
επίπεδο,

▶ στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της επιστήµης, της έρευνας και της τεχνολογίας 
και στην προσαρµογή του εκπαιδευτικού αντικειµένου σε αυτές,

▶ στην απόκτηση µια ευρείας κατανόησης της επιστήµης τροφίµων, και η σε βάθος γνώση των 
εξειδικευµένων πεδίων της χηµείας, µικροβιολογίας, επεξεργασίας – συντήρησης και διασφάλισης 
ποιότητας των τροφίµων.

▶ στην απόκτηση ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν 
επιτυχώς σε κάθε ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον στο χώρο των Τροφίµων µε πολύ καλές 
προοπτικές επαγγελµατικής σταδιοδροµίας,

▶ στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν µε επιτυχία προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήµια της Ελλάδας 
και του εξωτερικού.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων διοργανώνει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) 
µε τίτλο:«Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου»/«Master of Science (M.Sc.) in 
Technology and Quality of Table Olives and Olive Oil».

Στο ΠΜΣ µπορούν να συµµετάσχουν οι απόφοιτοι του Τµήµατος και άλλων συναφών τµηµάτων ΑΕΙ. 
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση επιστηµόνων στη σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής επιτραπέζιας 
ελιάς και ελαιόλαδου καθώς και στις µεθόδους ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και εµπορίας των 
προϊόντων αυτών. Στο ΠΜΣ διδάσκουν µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος αλλά και διακεκριµένοι επιστήµονες 
από άλλα ΑΕΙ της Ελλάδος, ενδεικτικά Πανεπιστήµιο Πατρών, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, αλλά 
και διακεκριµένοι επιστήµονες µε µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία στο πεδίο.

Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων µε βάση τις εξειδικευµένες επιστη-
µονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται µε τη µελέτη, έρευνα και την εφαρµογή σε σύγχρονους 
και ειδικούς τοµείς της επιστήµης και τεχνολογίας τροφίµων.

Ενδεικτικά οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να εργασθούν σε βιοτεχνίες και βιοµηχανίες µε την πα-
ραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίµων, στην εµπορία και διακίνηση εξοπλισµού βιοµηχανιών 
και βιοτεχνιών τροφίµων, σε Υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των τροφίµων, µπορούν να συµµε-
τέχουν στην ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίµων, σύµφωνα µε τις 
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προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρµόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ελέγχου 
των εργαστηρίων αυτών, στην εκπόνηση µελετών οικονοµοτεχνικής σκοπιµότητας για βιοµηχανίες τρο-
φίµων Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της διοικητικοτεχνικής 
ιεραρχίας και βιοµηχανίες και βιοτεχνίες τροφίµων και υπηρεσίες τροφίµων.

Με βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές γνώσεις τους οι απόφοιτοί του Τµήµατος γίνονται δεκτοί σε 
πληθώρα Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master) Ελληνικών και ∆ιεθνών Πανεπιστηµίων.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα αποφοίτων του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Τεχνολογίας 
Τροφίµων» του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου είναι θεσµοθετηµένα µε το Π∆ 78, Άρθρο 1, ΦΕΚ 36/07-02-
1989, Τεύχος Πρώτο.

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Το Τµήµα αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε θέµατα ανάλυσης, ποιότητας και ασφάλειας 
τροφίµων, µηχανικών διεργασιών και εφαρµογής νέων τεχνολογιών συντήρησης, ανάπτυξης νέων 
προϊόντων κτλ. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής έχουν πραγµατοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 
ερευνητικά προγράµµατα, τόσο αυτοδύναµα, όσο και σε συνεργασία µε άλλα Τριτοβάθµια Ιδρύµατα 
εσωτερικού και εξωτερικού, Ερευνητικά Κέντρα και Ιδιωτικούς Φορείς.

 Στο Τµήµα λειτουργεί θεσµοθετηµένο ερευνητικό µε τίτλο «Εργαστήριο Τροφοθρεπτικών Προϊόντων 
και Λειτουργικών Φαρµάκων» ΦΕΚ4386/29-11-2019 Τεύχος ∆εύτερο.

Επιπλέον υπάρχουν άρτια εξοπλισµένα εργαστήρια Χηµείας, Μικροβιολογίας, Επεξεργασίας Τροφίµων 
κ.ά. που υποστηρίζουν την διδακτορική και µεταδιδακτορική έρευνα. 

Πληροφορίες επικοινωνίας
Γραµµατεία Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων
∆ιεύθυνση: Αντικάλαµος, Καλαµάτα, 24100
Τηλ: 2721045132 | Fax: 2721045120
Email: fst-secr@uop.gr
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ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών
Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών (∆ΕΟ) ιδρύθηκε µε το Νόµο 4610/2019 (70 
Α΄). Ανήκει στη Σχολή ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαµάτα, 
πρωτεύουσα του νοµού Μεσσηνίας. Αποτελεί ένα νέο και δυναµικό µέλος του Πανεπιστηµίου Πελο-
ποννήσου που φιλοδοξεί να βάλει το δικό του στίγµα στην εκπαίδευση, την έρευνα, και την σύνδεση 
µε τις επιχειρήσεις, τους δηµόσιους οργανισµούς και την κοινωνία, παρέχοντας στους φοιτητές του 
διαφοροποιηµένη ανώτατη εκπαίδευση. Το όραµα του ∆ΕΟ είναι η ακαδηµαϊκή αριστεία σε στενή σχέση 
µε την επιχειρηµατική κοινότητα για την οικοδόµηση ενός υπεύθυνου µέλλοντος. Οι φοιτητές/τριες του 
Τµήµατος έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από µια ευρεία ποικιλία µαθηµάτων, τα οποία καλύπτουν 
τους κλάδους της επιστήµης της ∆ιοίκησης µε έµφαση σε δύο κατευθύνσεις, αυτές της διοίκησης 
επιχειρήσεων και της διοίκησης δηµοσίων οργανισµών.

Το Τµήµα εδρεύει στην πόλη της Καλαµάτας στο κόµβο του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου στον Αντικά-
λαµο.

Προσωπικό Τµήµατος

Καθηγητές 
1. Ευστράτιος Γεωργόπουλος
2. Χριστίνα ∆αούση
3. Ιωάννης ∆ηµόπουλος
4. Κωνσταντίνος Μαυρέας
5. Ευγενία Μπιτσάνη
6. ∆ηµήτρης Σωτηρόπουλος
7. Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου
8. Θεόδωρος Τσέκος
9. Κωνσταντίνος Τσούντας

Αναπληρωτές Καθηγητές 

1. Αικατερίνη Καστανιώτη

2. Θοδωρής Κοτσιλιέρης

Επίκουροι Καθηγητές
1. Αναστασία Βουτυνιώτη
2. Φώτιος ∆ρούµπαλης
3. Λεωνίδας Παρασκευόπουλος
4. Σταύρος Χρήσιµος

Λέκτορες

1. Στέλλα Χριστοπούλου

Λέκτορες Εφαρµογών
1. Γρηγόρης Νικολακόπουλος 
2. Βίκυ Παναγιωτακοπούλου

Οµότιµοι Καθηγητές 
1. Παπακωνσταντινίδης Λεωνίδας
2. Παπουτσής Ιωάννης
3. Παπουδάκη Φωτεινή

Ε.∆Ι.Π. 

1. Θύµη Ισιδώρα

Ε.ΤΕ.Π.
1. Μποσίνης ∆ηµήτρης
2. Παναγιωτόπουλος Σωτήριος 
3. Σπυρόπουλος Τριαντάφυλλος

∆ιοικητικοί Υπάλληλοι (Γραµµατεία)
1. Φώτης Αλεξανδρόπουλος
2. Νικόλαος Γεωργαράς 
3. Ελένη Κωνσταντοπούλου

1
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Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος αποσκοπεί στην εµβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών και 
σε στοχευµένη προσέγγιση σχετικά µε τις διάφορες λειτουργίες των επιχειρήσεων και των οργανι-
σµών, όπως το Μάνατζµεντ, το Μάρκετινγκ, η Επιχειρηµατικότητα, το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, η Ψηφιακή 
Στρατηγική, τα Χρηµατοοικονοµικά, η Επιχειρησιακή Έρευνα, η Επιχειρηµατική Νοηµοσύνη, η ∆ιοίκηση 
Ανθρώπινου ∆υναµικού και η Λογιστική.

Το πρόγραµµα σπουδών εκτείνεται σε 8 εξάµηνα (4 έτη). Στο 6ο εξάµηνο οι φοιτητές επιλέγουν µεταξύ 
δύο κατευθύνσεων (άτυπων ενοτήτων) µαθηµάτων: (α) ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (∆Ε), και (β) ∆ιοίκηση 
Οργανισµών (∆Ο). Οι κατευθύνσεις - ενότητες µαθηµάτων έχουν ως σκοπό την εµβάθυνση των φοι-
τητών σε γνωστικό αντικείµενο του ενδιαφέροντός τους και την καλύτερη ακαδηµαϊκή και µαθησιακή 
οργάνωση του Προγράµµατος Σπουδών. Είναι άτυπες και δεν αναγράφονται στο χορηγούµενο τίτλο 
σπουδών.

Το πρόγραµµα σπουδών πληροί τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού συστήµατος συσσώρευσης και 
µεταφοράς πιστωτικών µονάδων ΕCTS. Σε αυτό το πλαίσιο, η περιγραφή του προγράµµατος σπουδών 
περιλαµβάνει την κατανοµή µονάδων ECTS σε όλες τις εκπαιδευτικές συνιστώσες, δηλαδή την αποτί-
µηση του φόρτου εργασίας που απαιτείται από τους φοιτητές προκειµένου να πετύχουν τα αναµενόµενα 
µαθησιακά αποτελέσµατα της κάθε συνιστώσας. Οι 30 πιστωτικές µονάδες ECTS αντιστοιχούν στο 
φόρτο εργασίας ενός ακαδηµαϊκού εξαµήνου ενώ µία πιστωτική µονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 έως 30 
ώρες εργασίας. Το σύνολο των µονάδων ECTS του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών ανέρχεται 
στις 240.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τµήµα οργανώνονται τρία Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών

α) «Ιστορική ∆ηµογραφία» σε συνδιοργάνωση µε το Ιόνιο Πανεπιστήµιο

β) «∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση»: 

Στοχεύει στη διεπιστηµονική µελέτη του πολυσύνθετου διοικητικού φαινοµένου, τόσο στο επίπεδο του 
κεντρικού κράτους όσο και σε εκείνο των διαφόρων βαθµών της αυτοδιοίκησής του. Εστιάζει κυρίως 
στο ελληνικό παράδειγµα, υπό το πρίσµα τους ευρωπαϊκού περιβάλλοντος στο οποίο είναι ενταγµένο, 
καθώς και η κατανόηση των συµβολών της δηµοκρατικής, αποτελεσµατικής και αποδοτικής τοπικής, 
εθνικής και ενωσιακής διακυβέρνησης σε µια ευφυή, βιώσιµη και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη. Έχει 
διάρκεια τρία (3) διδακτικά εξάµηνα. 

γ) «Τεχνοοικονοµικά Συστήµατα ∆ιοίκησης»

Συνδέει εφαρµογές πολιτικών σε ζητήµατα µοντέλων οργάνωσης και εξελιγµένων τεχνολογικά µεθό-
δων λήψης αποφάσεων στο χώρο της διοίκησης τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Έχει 
διάρκεια τρία (3) εξάµηνα σπουδών.

∆ιδακτορικές Σπουδές

Οι ∆ιδακτορικές Σπουδές του Τµήµατος αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστηµονικής 
έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (∆.∆.), το οποίο πιστοποιεί την εκπό-
νηση πρωτότυπης επιστηµονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην 
εξέλιξη της γνώσης στο ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών. 
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον Κανονισµό ∆ιδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος (ΦΕΚ 
2580/τ. Β/ 26-06-2020).
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Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών φιλοδοξεί να δηµιουργήσει στελέχη που θα έχουν 
την απαιτούµενη γνώση προκειµένου είτε να συνεχίσουν τη θεωρητική και εµπειρική επιστηµονική 
έρευνα, είτε να εφαρµόσουν άµεσα τις αρχές, αξίες και πρακτικές της Επιστήµης της ∆ιοίκησης συστή-
νοντας οι ίδιοι εγχειρήµατα ή αναβαθµίζοντας τη λειτουργία ήδη υπαρχόντων εγχειρηµάτων, παρέ-
χοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όσους επιθυµούν να τα συστήσουν, στελεχώνοντας την τοπική, 
περιφερειακή και κεντρική διοίκηση και τις δοµές της σύγχρονης επιχειρηµατικότητας.

Ειδικότερα, το Πρόγραµµα Σπουδών αποσκοπεί στην εξειδίκευση επιστηµόνων στην γνωστική περιοχή 
της διοίκησης µε διεπιστηµονική προσέγγιση, την παροχή γνώσεων σε θέµατα διοίκησης συστηµάτων 
επιχειρήσεων και οργανισµών (ιδιωτικών και δηµόσιων), την αποδοτική συµβολή των συµµετεχόντων 
στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισµών, την εκπαίδευση στην ανάληψη ηγετικών πρωτο-
βουλιών σε ενδεχόµενες τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, αναγκαίες για την ανταπόκριση της 
επιχείρησης ή του οργανισµού στο ταχέως εξελισσόµενο διεθνές περιβάλλον.

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Με βάση τις τρέχουσες κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις διαπιστώνεται η αναγκαιότητα χάραξης µιας 
µακροπρόθεσµης Ερευνητικής Στρατηγικής του Τµήµατος για την περίοδο 2020-2025, διαµορφώνοντας 
τις ερευνητικές προτεραιότητες κατά την ανωτέρω περίοδο, και εντάσσεται µέσα στο γενικότερο πλαίσιο 
ερευνητικής Στρατηγικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

Το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών είναι ένα νέο τµήµα του Πανεπιστηµίου Πελοποννή-
σου, κι ως εκ τούτου δηµιούργησε την ανάγκη σχεδιασµού µιας ενιαίας ερευνητικής στρατηγικής που 
διαµορφώθηκε παράλληλα µε τις διαδικασίες διαµόρφωσης του προγράµµατος σπουδών. Η διαδικασία 
αυτή εξασφάλισε τόσο την ώσµωση µεταξύ των µελών ∆.Ε.Π. και των φοιτητών του, και τη συµµετοχή 
όλων των µελών, όσο και τις απαιτούµενες βάσεις για ανάπτυξη ερευνητικών οµάδων εστιασµένων σε 
ενιαία πλέον γνωστικά αντικείµενα.

Το πλαίσιο της ερευνητικής στρατηγικής του Τµήµατος περιέχει τους ακόλουθους θεµατικούς άξονες:

▶ Οργάνωσης και διοίκησης

▶ Νέων τεχνολογιών και ποσοτικής ανάλυσης δεδοµένων

▶ Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηµατική Νοηµοσύνη

▶ Χρηµατοοικονοµική διοίκηση

▶ Κοινωνική πολιτική

Στο πλαίσιο του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών έχει ιδρυθεί και λειτουργεί το 
ερευνητικό εργαστήριο Συστηµάτων Πληροφοριών ∆ιοίκησης και Ποσοτικής Ανάλυσης ∆εδοµένων.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
Κόµβος Αντικαλάµου
Παλαιό κτίριο, 2ος όροφος
Αντικάλαµος Μεσσηνίας, Καλαµάτα 24100
Τηλ: 2721045123
Email: Γραµµατεία Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών: boa-secr@uop.gr
Web: http://boa.uop.gr



Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 47Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής

Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Το Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ιδρύθηκε ως Τµήµα της Σχολής ∆ιοίκησης του Πανε-
πιστηµίου Πελοποννήσου µε το ν. 4610/2019 (ΦΕΚ A’ 70/07-05-2019). Η έδρα του βρίσκεται στην 
Καλαµάτα.

Επίσηµος Ιστότοπος Τµήµατος http://accfi n.uop.gr/

Στα πλαίσια ενός έντονα διεθνοποιηµένου και ανταγωνιστικού ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος το Τµήµα 
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής παρέχει στους φοιτητές ένα σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης 
παρακολουθώντας τις διεθνείς επιστηµονικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις. Το Προπτυχιακό Πρόγραµµα 
Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική άρχισε να υλοποιείται από τον Οκτώβριο 2019.

Στο Τµήµα λειτουργούν δύο Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών τα οποία έχουν µια αξιοσηµείωτη 
διαρκώς αυξανόµενη δυναµική και έχουν τύχει ιδιαίτερης αποδοχής από την τοπική και ευρύτερη 
κοινωνία όπως αποδεικνύεται από τον σηµαντικό αριθµό αιτήσεων που δέχονται κάθε χρόνο.

Επιπλέον το Τµήµα διοργανώνει τρίτο κύκλο σπουδών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

Το ανθρώπινο δυναµικό του Τµήµατος αποτελείται από έντεκα (11) µέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού 
Προσωπικού (∆.Ε.Π.) και συγκεκριµένα από καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγη-
τές και λέκτορες µε πλούσιο επιστηµονικό, διδακτικό-ερευνητικό και διοικητικό έργο.

Στο δυναµικό του τµήµατος εντάσσονται επίσης δύο µέλη Ε∆ΙΠ που παρέχουν διδακτικό έργο καθώς 
και δύο µέλη του ∆ιοικητικού Προσωπικού.

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Το Τµήµα υλοποιεί ένα σύγχρονο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΠΠΣ) που χαρακτηρίζεται από 
συνοχή και λειτουργικότητα. Έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί και να καλύπτει τις τρέχου-
σες επιστηµονικές εξελίξεις στα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύονται στο Τµήµα όπως επίσης και 
τις συνεχώς εξελισσόµενες ανάγκες των οντοτήτων. Αναλυτικά, το ΠΠΣ, λαµβάνοντας υπόψη τις δύο 
συνιστώσες του (Λογιστική - Χρηµατοοικονοµική), στοχεύει στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτε-
ρα γνωστικά αντικείµενα της Λογιστικής και της Χρηµατοοικονοµικής Επιστήµης.

Αναλυτικότερα, τα µαθήµατα καλύπτουν γνωστικά πεδία όπως Λογιστική, Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση 
και Ανάλυση, Στατιστική-Μαθηµατικά, Σύγχρονες εξελίξεις στις Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου, 
∆ίκαιο, Αρχές οικονοµικής, Πληροφορική. ∆ιδάσκονται για 3 ώρες την εβδοµάδα στις 13 εβδοµάδες 
του διδακτικού εξαµήνου, διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ), και Επιλογής, τα οποία κατανέµονται σε 8 
εξάµηνα σπουδών. Κατά τη διάρκεια του χειµερινού ακαδηµαϊκού εξαµήνου διδάσκονται τα µαθήµατα 
που ανήκουν στο 1ο, 3ο, 5ο, και 7ο εξάµηνο του προγράµµατος σπουδών, ενώ κατά τη διάρκεια του 
εαρινού ακαδηµαϊκού εξαµήνου διδάσκονται τα µαθήµατα που ανήκουν στο 2ο, 4ο, 6ο και 8ο εξάµηνο 
του προγράµµατος σπουδών.

Το ΠΠΣ και η ύλη των µαθηµάτων έχουν δοµηθεί µε στόχο την κάλυψη των επαγγελµατικών αναγκών 
του ∆ιοικητικού, Λογιστικού και Χρηµατοοικονοµικού τοµέα της Οικονοµίας. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος 
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευµένες γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγµή στον επιστηµονικό χώρο της 
λογιστικής, χρηµατοοικονοµικής και διοικητικής ανάλυσης.

2



48 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κάθε ακαδηµαϊκό εξάµηνο περιλαµβάνει µαθήµατα που ισοδυναµούν µε 30 µονάδες ECTS ενώ για την 
λήψη του πτυχίου απαιτούνται συνολικά 240 µονάδες ECTS σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ισχύουν 
για τα προγράµµατα πρώτου κύκλου σπουδών διάρκειας τεσσάρων ετών του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα µαθήµατα αντιστοιχούν σε 6 µονάδες ECTS. 

Το Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου από το ακαδηµαϊκό 
έτος 2019-2020 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο: «∆ι-
οίκηση και Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός για Στελέχη ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα/ Executive MBA 
in Financial Planning» (ΦΕΚ ίδρυσης 3372/Β’/31-8-2019 και ΦΕΚ Κανονισµού Σπουδών 3271/Β’/8-
10-2019).

Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείµενο την παροχή εξειδικευ-
µένων γνώσεων µεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο πεδίο 
της ∆ιοίκησης και του Χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σκοπός του 
προγράµµατος είναι η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας µε την προαγωγή της γνώσης και 
την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών µε την οργάνωση, διοίκηση και 
λειτουργία των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, καθώς και η απόκτηση εξειδικευ-
µένων γνώσεων σε σχέση µε την βέλτιστη χρηµατοοικονοµική στρατηγική κάθε εταιρικής µονάδας, από 
την εξεύρεση πηγών χρηµατοδότησης, έως και την δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και εφαρµόσιµου 
οικονοµικού προγραµµατισµού.

Ιστότοπος Μεταπτυχιακού http://emba.uop.gr/

Το Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής της Σχολής ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 
από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) µε τίτλο: «Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική/Master of Science (M.Sc) in Accounting and 
Finance» (ΦΕΚ ίδρυσης 3372/Β’/31-8-2019 και ΦΕΚ Κανονισµού Σπουδών 3695/Β’/4-10-2019).

Το συγκεκριµένο ΠΜΣ έχει ως αντικείµενο την περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της 
έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξια-
κών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείµενα της Λογιστικής 
και Χρηµατοοικονοµικής. Οι στόχοι του προγράµµατος είναι: (α) ο εφοδιασµός των αποφοίτων µε τις 
κατάλληλες γνώσεις για να κατανοούν τις εξελίξεις στη διεθνή Χρηµατοοικονοµική και τη Λογιστική, (β) 
η παροχή γνώσεων στους αποφοίτους για να µπορούν να αξιολογούν, να επιλέγουν και να χρησιµο-
ποιούν τα κατάλληλα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία για την λήψη βέλτιστων αποφάσεων, (γ) η κατανό-
ηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των διεθνών χρηµατοοικονοµικών αγορών και προϊόντων, (δ) Η 
ανάπτυξη δυνατοτήτων στους αποφοίτους για την εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών που θα δηµιουργούν 
αξία σε εταιρικό επίπεδο.

Ιστότοπος Μεταπτυχιακού http://macc.uop.gr/

Τα µαθήµατα καθενός από τα 2 ΠΜΣ αντιστοιχούν σε τριάντα πιστωτικές µονάδες ανά εξάµηνο 
σπουδών. Η διπλωµατική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες. Συνολικά 
απαιτείται η συµπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών µονάδων.

Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος προβλέπεται ότι θα είναι εξοπλισµένοι µε όλα εκείνα τα απαιτούµενα εφόδια 
προκειµένου να µπορούν να εργαστούν, µεταξύ άλλων, ως:

▶ (α) επαγγελµατίες λογιστές, φοροτεχνικοί, οικονοµολόγοι, επενδυτικοί σύµβουλοι, 
σύµβουλοι επιχειρήσεων ή στελέχη δηµόσιας διοίκησης ή στελέχη του ιδιωτικού και ευρύτερου 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα,
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▶ (β) νόµιµοι ελεγκτές-λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, στελέχη σε πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες, 
αλλά και στελέχη σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων.

▶ (γ) στελέχη σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα, προωθώντας την έρευνα και την διδασκαλία 
στα γνωστικά αντικείµενα της Λογιστικής, Ελεγκτικής, Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής 
Επιστήµης.

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
 Το Εργαστήριο του Τµήµατος το οποίο ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021 καλύπτει εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό πεδίο της Χρηµατοοικονοµικής, της Ανάλυσης ∆εδοµένων και της 
Λογιστικής. Στόχος του είναι η ανάπτυξη συνεργασιών και πρωτοκόλλων συνεργασίας µεταξύ του 
Τµήµατος και φορέων του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα αλλά και φορέων του Ιδιωτικού Τοµέα για την 
ανάπτυξη καινοτοµιών και πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσµάτων.

Η ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος παρουσιάζει σταθερή ανοδική τάση, γεγονός που αποτυ-
πώνεται στον αριθµό των δηµοσιεύσεων και των ετεροαναφορών που εµφανίζουν τα µέλη ∆ΕΠ του 
Τµήµατος. Έντονη είναι επίσης η συγγραφική δραστηριότητα καθώς και η συµµετοχή των µελών ∆ΕΠ 
σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πληροφορίες επικοινωνίας
∆ιεύθυνση: Αντικάλαµος, Τ.Κ. 24100, Καλαµάτα
Τηλ: 27210 45151, 27210 45300
Email: chrime@uop.gr, mitroo@us.uop.gr
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τµήµα Νοσηλευτικής

Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε µε το Νόµο 3391/2005 (ΦΕΚ 
240/4.10.2005) και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 στον ιστορικό τόπο της 
Σπάρτης. Με το Νόµο 4610/2019 (ΦΕΚ A 70/07.05.2019) το Τµήµα Νοσηλευτικής εντάσσεται στη Σχολή 
Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και έχει έδρα την πόλη της Τρίπολης, µε έναρξη 
της ακαδηµαϊκής του λειτουργίας από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020. Το Τµήµα Νοσηλευτικής οργα-
νώνει και προσφέρει σύγχρονες σπουδές στο χώρο της Νοσηλευτικής επιστήµης, προσαρµοσµένες στις 
ευρύτερες επιστηµονικές, επαγγελµατικές και κοινωνικές επιταγές της εποχής µας.

Ανθρώπινο δυναµικό
Μέλη ∆ΕΠ (γνωστικό αντικείµενο)

1. Αγγελική Ρόδη Μπουριέλ, Καθηγήτρια (Μικροβιολογία και Λοιµώδη Νοσήµατα)

2. Μαρία Τσιρώνη, Καθηγήτρια (Παθολογία)

3. Σοφία Ζυγά, Καθηγήτρια (Εισαγωγή στη Νοσηλευτική - Βασική Νοσηλευτική)

4. Παναγιώτης Πρεζεράκος, Καθηγητής (∆ιοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών-Συστήµατα Νοση-
λευτικής Φροντίδας - σε αναστολή καθηκόντων)

5. Στυλιανή Τζιαφέρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, (Κοινοτική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Επαγ-
γελµατικής Υγείας)

6. Αναστάσιος Ιωαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, (Μικροβιολογία)

7. Ανδρέα-Παόλα Ρόχας-Χιλ , Επίκουρος Καθηγήτρια, (Βιολογία - Βιοχηµεία)

8. Φωτεινή Τζαβέλλα, Επίκουρος Καθηγήτρια (Εφαρµοσµένη Κοινωνιολογία στο χώρο της Υγείας) 

9. Παναγιώτης Ανδριόπουλος , Επίκουρος Καθηγητής (Επιδηµιολογία και Πρόληψη Νοσηµάτων)

10. Πέτρος Κολοβός, Επίκουρος Καθηγητής (Χειρουργική Νοσηλευτική)

11. Ασπασία Παναγιώτου, Επίκουρος Καθηγήτρια (Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας)

12. Παντελεήµων Περδικάρης, Επίκουρος Καθηγητής (Παιδιατρική Νοσηλευτική)

13. Αλέξανδρος Μιχόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής (Κλινική Νοσηλευτική µε Έµφαση στην Επεί-
γουσα Φροντίδα Υγείας)

14. ∆ηµήτριος Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής (Παθολογική Νοσηλευτική) 

 Μέλη ΕΤΕΠ
15. Σταυρούλα Αλικάκου 

16. Ευσταθία Καλαµατιανού

17. Σταύρος Κόντος

18. Βασίλειος Κουντάνης

1
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∆ιοικητικό Προσωπικό
19. Μανιά Γεωργία, Προϊσταµένη Γραµµατείας και Γραµµατέας Τµήµατος 

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Νοσηλευτικής προσανατολίζεται στην παροχή των απαιτούµε-
νων γνώσεων στις ειδικεύσεις της Νοσηλευτικής Επιστήµης καθώς και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 
και συµπεριφορών. Σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΠΟΥ και της ΕΕ το πρόγραµµα σπουδών καλύπτει τους 
ακόλουθους άξονες:

▶ 1. Πολιτισµός, ηθική και αξίες

▶ 2. Προαγωγή της υγείας, Πρόληψη, Καθοδήγηση και ∆ιδασκαλία

▶ 3. Λήψη αποφάσεων

▶ 4. Επικοινωνία και οµαδική εργασία

▶ 5. Έρευνα, ανάπτυξη και ηγεσία

▶ 6. Νοσηλευτική φροντίδα

Περιλαµβάνονται: 38 υποχρεωτικά µαθήµατα και & δέκα (10) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα. Ο 
συνολικός αριθµός ECTS είναι: 249 (απαιτούνται 240 για λήψη πτυχίου)

Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τµήµατος Νοσηλευτικής:

▶ ∆ιαθέτουν ένα ολοκληρωµένο σώµα γνώσεων, στο οποίο εµπεριέχονται στοιχεία από τις 
επιστηµονικές περιοχές της Νοσηλευτικής Επιστήµης που αφορούν στην προαγωγή και διασφάλιση 
της ποιότητας ζωής στην υγεία και τη νόσο, δηλαδή στην ολιστική και ανθρωποκεντρική φροντίδα 
υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του υγιούς ή ασθενούς ατόµου, της οικογένειας, της 
οµάδας και της κοινότητας.

▶ Είναι σε θέση να εµβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη νοσηλευτική διεργασία 
στηριζόµενοι τόσο σε συστήµατα ταξινόµησης των νοσηλευτικών διαγνώσεων όσο και στις θεωρίες 
της Νοσηλευτικής Επιστήµης και την Τεκµηριωµένη Νοσηλευτική Πρακτική.

▶ ∆ιαθέτουν προχωρηµένες γνώσεις στο πεδίο της Νοσηλευτικής Επιστήµης που τους επιτρέπουν 
να συνεργάζονται αποτελεσµατικά µε τους άλλους επαγγελµατίες υγείας προστατεύοντας και 
προασπίζοντας τα υγιή και τα ασθενή άτοµα.

▶ Κατέχουν τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να επιλύουν προβλήµατα στο εξειδικευµένο πεδίο 
των σπουδών τους.

▶ Είναι ικανοί να διαχειρίζονται σχέδια εργασίας/ έρευνας αναλαµβάνοντας την ευθύνη για τη λήψη 
αποφάσεων και προβληµάτων που ανακύπτουν.

▶ Είναι σε θέση να αναλαµβάνουν διοικητικά καθήκοντα στον τοµέα της ειδίκευσής τους και να 
αντιµετωπίζουν καταστάσεις είτε ατοµικά είτε σε συνεργασία µε τους συναδέλφους.

▶ ∆ιαθέτουν την ικανότητα να διδάσκουν, να εποπτεύουν και να αξιολογούν νεότερους συναδέλφους 
τους στο πλαίσιο της επαγγελµατικής πρακτικής.

Από το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 µέχρι το 2018-2019 λειτούργησε το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τµήµατος (2ος κύκλος σπουδών), το οποίο χορήγησε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης 
(επιπέδου master’s) στη «∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ∆ιαχείριση Κρίσεων» σε περισσότερους από 
300 φοιτητές, στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις: α) «Επείγουσα Φροντίδα Υγείας» και (β) «Οργάνωση 
και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας». Από το νέο ακαδηµαϊκό έτος στο τµήµα ετοιµάζονται νέα Μεταπτυχια-
κά Προγράµµατα.
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Το Τµήµα έχει αξιολογηθεί από την Αρχή ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώ-
τατη Εκπαίδευση (Α∆ΙΠ) µε άριστα (10) σε όλες τις συνιστώσες της αξιολόγησης. Το πλήρες κείµενο 
της αξιολόγησης είναι αναρτηµένο στον διαδικτυακό τόπο: http://nosilest iki.uop.gr/fi les/Final%20
Accreditation%20Report_Nursing_UoP.pdf

Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Αναγνωρισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα (αν υπάρχουν), επαγγελµατική σταδιοδροµία σε φορείς του 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και ευκαιρίες εισαγωγής σε ΠΜΣ. Οι κάτοχοι του πτυχίου του Τµήµατος 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µπορούν να καταλάβουν θέσεις στο Εθνικό Σύστηµα 
Υγείας της Ελλάδας, την εκπαίδευση, τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (∆ΕΚΟ, Τράπεζες, κ.α.) και τον ιδιωτι-
κό τοµέα, για τις οποίες το πτυχίο Νοσηλευτικής αποτελεί νοµοθετικώς περιγεγραµµένη υποχρέωση. 

Το πτυχίο του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, οδηγεί στην άσκηση του 
επαγγέλµατος του Νοσηλευτή, ενός νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, που µε τις Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες 2005/36/EC και 2013/55/EC, περιγράφεται ως «Νοσηλευτής γενικών φροντίδων». 

Πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία του τίτλου 

▶ Επίπεδο του τίτλου 

▶ Επίπεδο σύµφωνα µε το ελληνικό σύστηµα σπουδών: Προπτυχιακό 

▶ Επίπεδο σύµφωνα µε τη διάρθρωση σπουδών της ∆ιαδικασίας της Μπολόνια: 1ος κύκλος 
σπουδών Επίπεδο σύµφωνα µε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: 6 

▶ Επίπεδο σύµφωνα µε την ∆ιεθνή Πρότυπη Ταξινόµηση της Εκπαίδευσης ISCED 2013 της UNESCO: 5Α. 

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
 Έχουν θεσµοθετηθεί 5 Ερευνητικά Εργαστήρια: 

1. Εργαστήριο Νοσηλευτικών Εφαρµογών

2. Εργαστήριο Φυσιολογίας – Φαρµακολογίας: 

3. Εργαστήριο Βιολογίας – Βιοχηµείας: 

4. Εργαστήριο Επιδηµιολογίας - Πρόληψης Νοσηµάτων και Αιµοσφαιρινοπαθειών

5. Εργαστήριο Ολοκληρωµένης Φροντίδας Υγείας

Παραγωγή και αναγνώριση ερευνητικού έργου:
1. Ενεργά χρηµατοδοτούµενα έργα (σύνολο): 13

a. Χρηµατοδοτήσεις Ενεργών έργων

i. Ενεργά έργα (< 50Κ€): 7

ii. Ενεργά έργα (50-200Κ€): 1

iii. Ενεργά έργα (> 200Κ€): 4

2. Ενεργά ευρωπαϊκά έργα (ανταγωνιστικά): 1

3. Ενεργά εθνικά έργα από ευρωπαϊκά ταµεία: 1

4. Ενεργά έργα από εθνικούς φορείς (δηµόσιους και ιδιωτικούς): 7

5. Ενεργά έργα από άλλους πόρους (πανεπιστηµιακές πηγές): 3

6. Ενεργά έργα από δίδακτρα ΠΜΣ: 1

7. ∆ιδακτορικές διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί: 33

8. ∆ιδακτορικές διατριβές σε εξέλιξη: 49
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9. Μεταδιδακτορικές µελέτες που έχουν ολοκληρωθεί: 7

10. Μεταδιδακτορικές µελέτες που είναι σε εξέλιξη: 3

Από το Τµήµα έχει παραχθεί και δηµοσιευτεί πληθώρα εργασιών σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά µε 
κριτές, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί µε πλήθος ετεροαναφορών. Τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος έχουν ση-
µαντική παρουσία σε ∆ιεθνή και Ελληνικά συνέδρια καθώς και σε ευρωπαϊκές και διεθνείς επιτροπές, 
ενώ έχουν λάβει έντεκα (11) διεθνή βραβεία και διακρίσεις). 

Πληροφορίες επικοινωνίας
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Τµήµα Νοσηλευτικής,
Κτίριο Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, 2ος όροφος Θέση Σέχι, Τρίπολη, ΤΚ 22100
Τηλ: 2710230125 - 2710230128
Email: nrsgram@uop.gr 
Web: http://nosilest iki.uop.gr
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Τµήµα Λογοθεραπείας

Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Το Τµήµα Λογοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2009 (σαν πρώην ΤΕΙ 
Πελοποννήσου, ΦΕΚ 44/τ. Α΄/12-03-2009) και είναι σήµερα ένα από τα τρία σχετικά τµήµατα που 
λειτουργούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. Είναι τετραετούς φοίτησης και παρέχει 
εκπαίδευση σε θέµατα Παθολογίας του Λόγου, Οµιλίας και Φωνής. Το τµήµα εδρεύει στην Καλαµάτα 
(Αντικάλαµος Μεσσηνίας) και αυτή τη στιγµή έχει δύο µόνιµα µέλη ∆ΕΠ (αναπληρωτές καθηγητές).

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Το Τµήµα Λογοθεραπείας λειτουργεί µε την εφαρµογή ενός σύγχρονου Προγράµµατος Σπουδών που 
περιλαµβάνει α) µαθήµατα υποδοµής από τους κλάδους της Γλωσσολογίας, της Ιατρικής, της Ψυχο-
λογίας και της Παιδαγωγικής και β) µαθήµατα ειδικότητας στις διαταραχές λόγου, οµιλίας, φωνής, 
κατάποσης και ακοής, καθώς και µαθήµατα νέων τεχνολογιών. Εκτός από το θεωρητικό µέρος, το 
Πρόγραµµα Σπουδών περιλαµβάνει υποχρεωτική κλινική άσκηση, η οποία πραγµατοποιείται σε γενικά 
νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία, νοσοκοµεία, γηροκοµεία, κέντρα αποκατάστασης και 
στην Κλινική Λογοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µε έδρα την Καλαµάτα.

Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Το Τµήµα έχει αποφοίτους που που εργάζονται στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Με το Π.∆.υπ’ αριθµ. 
96 (ΦΕΚ82/18-4-2002) καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων των Τµηµάτων 
Λογοθεραπείας και µε το Π.∆. υπ’ αριθµ. 49 (ΦΕΚ Α΄80/5-5-2016) περιγράφονται οι προϋποθέσεις για 
λήψη άδειας άσκησης επαγγέλµατος.

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Το Τµήµα έχει ένα εργαστήριο µε τίτλο «Εργαστήριο Κλινικών Εφαρµογών Λογοθεραπείας, Ακοής, Ανά-
λυσης Φωνής και Οµιλίας (Ε.Κ.Ε.Λ.Α.Φ.Ο.)» που εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και ερευνη-
τικές ανάγκες κατά την παροχή λογοθεραπευτικής αξιολόγησης και λογοθεραπευτικής παρέµβασης σε 
παιδιά και ενήλικες µε διαταραχές επικοινωνίας, λόγου/οµιλίας. Μέσα στους στόχους του εργαστηρίου 
είναι η υποστήριξη του εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου σε χώρους όπως είναι η πανεπιστηµιακή 
κλινική, τα νοσοκοµεία και τα κέντρα αποκατάστασης, η οικογένεια, και τα γενικά ή ειδικά σχολεία όπου 
είναι ενταγµένα άτοµα µε προβλήµατα επικοινωνίας, λόγου ή/και οµιλίας, η παραγωγή δεδοµένων 
για την ενίσχυση της έρευνας, η εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων ή πρακτικών παρέµβασης στη 
λογοθεραπεία µέσω νέων τεχνολογιών σε ένα ευρύ φάσµα ειδικών οµάδων του πληθυσµού τόσο 
παιδιών όσο και ενηλίκων και η παροχή εκπαιδευτικού/επιµορφωτικού έργου σε επαγγελµατίες υγείας 
και εκπαιδευτικούς στο ευρύτερο πεδίο της λογοθεραπείας. Τέλος, το Τµήµα παρέχει µεταδιδακτορική 
έρευνα. 

Πληροφορίες επικοινωνίας
∆ιεύθυνση: Αντικάλαµος Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24100, Καλαµάτα
Τηλ: 27210 45320
Email: gramlogo@uop.gr
Web: http://slt.uop.gr/ 
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Τµήµα Επιστήµης ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας

Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Το Τµήµα Επιστήµης ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου, ιδρύθηκε µε το νόµο 4610/19 και λειτουργεί από το Ακαδηµαϊκό Έτος 2019-2020. Ο 
αριθµός των πρώτων εισακτέων του Τµήµατος ήταν 150 φοιτητές. Το Τµήµα στεγάζεται σε κτήριο που 
βρίσκεται στο campus του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαµο Μεσσηνίας, επτά (7) χιλιό-
µετρα από το κέντρο της πόλης της Καλαµάτας.

Στο ίδιο κτήριο στεγάζεται και το Τµήµα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστηµών Υγείας, ενώ στο χώρο 
του campus έκτασης περίπου 100 στρεµµάτων υπάρχουν οι κτηριακές εγκαταστάσεις των Τµηµάτων 
της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίµων καθώς και της Σχολής ∆ιοίκησης.

Στις εγκαταστάσεις του campus περιλαµβάνονται επίσης Βιβλιοθήκη µε εκτυπωτική µονάδα, εστιατόριο, 
κυλικείο, γήπεδα αθλοπαιδιών και θερµοκήπια, ενώ στην πόλη της Καλαµάτας λειτουργεί Φοιτητική 
Εστία.

Το Τµήµα διαθέτει σύγχρονες αίθουσες και αµφιθέατρα διδασκαλίας, ενώ προς το παρόν η πλειονότητα 
των εργαστηριακών ασκήσεων των µαθηµάτων γίνεται στα πολύ καλά εξοπλισµένα εργαστήρια του 
Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων.

Στο Τµήµα υπηρετεί ένα µέλος ∆ΕΠ βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι 
εκλογές έξι (6) νέων µελών ∆ΕΠ. Εκπαιδευτικά το Τµήµα υποστηρίζεται και από µέλη ∆ΕΠ άλλων 
Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες.

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών έχει ως στόχο την εκπαίδευση νέων επιστηµόνων, οι οποίοι θα 
αποκτήσουν γνώσεις για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και της διατροφικής κατάστασης µε-
µονωµένων ατόµων, αλλά και ιδιαίτερων οµάδων του πληθυσµού, όπως νεογνών, βρεφών, παιδιών, 
εφήβων, αθλουµένων, καθώς και ατόµων µε χρόνιες παθήσεις.

Η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τµήµα καλύπτει ένα ευρύ φάσµα γνωστικών αντικειµένων ξεκινώντας 
από γενικά µαθήµατα όπως η Χηµεία, η Βιοχηµεία και η Χηµεία των Τροφίµων και επεκτείνεται σε 
αντικείµενα που σχετίζονται µε τη Φυσιολογία και την Παθοφυσιολογία του Ανθρώπου, τη ∆ιατροφή και 
το µεταβολισµό των τροφών και καταλήγει µε αντικείµενα που εξειδικεύονται στη διατροφή συγκεκρι-
µένων οµάδων του πληθυσµού. 

Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία µε την εργαστηριακή και 
πρακτική άσκηση και παρακολουθεί τις τρέχουσες επιστηµονικές εξελίξεις.

Η φοίτηση είναι τετραετής και τα µαθήµατα είναι κατανεµηµένα σε 8 εξάµηνα. Προϋπόθεση για την από-
κτηση του πτυχίου είναι η επιτυχής εξέταση όλων των µαθηµάτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος 
Σπουδών, η επιτυχής παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης και η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας στο 
τέταρτο έτος φοίτησης. Το σύνολο των µονάδων ECTS του προγράµµατος σπουδών είναι 240.

Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος δεν έχει ακόµη πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ, ενώ αναµένεται η 
έναρξη των διαδικασιών πιστοποίησης από την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά.
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Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Το Τµήµα δεν διαθέτει ακόµη εγκεκριµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα, αλλά αναµένουµε την έκδοση 
Π∆ µε το οποίο θα απονέµονται επαγγελµατικά δικαιώµατα στους απόφοιτους τους Τµήµατος ίδια µε 
αυτά των αποφοίτων των άλλων Τµηµάτων ∆ιαιτολογίας και ∆ιατροφής της χώρας . Οι απόφοιτοι του 
Τµήµατος µπορούν να εργαστούν ως ∆ιαιτολόγοι στο ∆ηµόσιο και στον Ιδιωτικό Τοµέα ή να απασχολη-
θούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. 

Εκτός από τις επαγγελµατικές διεξόδους που δίνει το πτυχίο οι απόφοιτοι µπορούν να συνεχίσουν εφό-
σον το επιθυµούν τις ακαδηµαϊκές τους σπουδές πραγµατοποιώντας σπουδές για απόκτηση µεταπτυχι-
ακού και διδακτορικού διπλώµατος.

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Το Τµήµα διαθέτει εργαστήριο Φυσιολογίας του Ανθρώπου το οποίο δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά 
και ερευνητικά, πλήρως εξοπλισµένο εργαστήριο Πληροφορικής, ενώ βρίσκονται υπό διαµόρφωση 
εργαστήρια Χηµείας, Βιοχηµείας και ∆ιαιτολογίας. Το Τµήµα διαθέτει εγκεκριµένο από τη Σύγκλητο του 
Πανεπιστηµίου Κανονισµό ∆ιδακτορικών Σπουδών και από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος αναµένονται 
και οι πρώτοι υποψήφιοι διδάκτορες.

Πληροφορίες επικοινωνίας
∆ιεύθυνση: Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
Τµήµα Επιστήµης ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας
24100 Αντικάλαµος Μεσσηνίας
Τηλ: 2610 4512, 2610 45268
Email: nds-secr@go.uop.gr (Γραµµατείας Τµήµατος)
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Τµήµα Φυσικοθεραπείας

Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου δηµιουργήθηκε µε τον Ν.4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, πειραµατικά σχολεία, 
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 70/Α΄/07.05.2019) και ανήκει στη Σχολή 
Επιστηµών Υγείας (ΣΕΥ) του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Είναι το πέµπτο (5ο) Πανεπιστηµιακό 
Τµήµα Φυσικοθεραπείας στον Ελλαδικό χώρο και αποτελεί ένα από τα τρία Τµήµατα του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου µε έδρα τη Σπάρτη.

Προσωπικό: Προς το παρόν υπάρχει µόνο ένας διοικητικός υπάλληλος και ένα µέλος Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ). Από τον Οκτώβριο του 2021 αναµένουµε το διορισµό έξι (6) 
µελών ∆ΕΠ (µονίµων διδασκόντων). Η διδασκαλία των µαθηµάτων κατά τα δύο έτη λειτουργίας του 
Τµήµατος διεξάγεται από συµβασιούχους διδάσκοντες µε διδακτορικό τίτλο και υψηλό επιστηµονικό 
υπόβαθρο. 

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της 
Επιστήµης της Φυσικοθεραπείας, µε σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών 
καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυµατικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές 
στο ερειστικό, µυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστηµα.

Ο στόχος του νέου προγράµµατος σπουδών στη Φυσικοθεραπεία µέσα από το Πανεπιστήµιο Πελοπον-
νήσου επιπλέον είναι:

▶ Η ενίσχυση της προαγωγής της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστηµονικές 
περιοχές της φυσικοθεραπείας.

▶ Η δηµιουργία υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών βάσει των ∆ιεθνών προκαθορισµένων 
δεξιοτήτων όπως αυτές ορίζονται από την Παγκόσµια Συνοµοσπονδία Φυσικοθεραπείας αλλά και τις 
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της δηµόσιας υγείας.

▶ Η απόκτηση υψηλής επιστηµονικής κατάρτισης για ερευνητική ή και ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία 
Φυσικοθεραπευτών στις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαµορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό 
και παγκόσµιο περιβάλλον

Προς το παρόν δεν προσφέρονται Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) από το Τµήµα. 

Προς το παρόν δεν υπάρχει Πιστοποίηση, αφού το Τµήµα διανύει το 2ο έτος λειτουργίας του. 

Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
▶ Μέχρι το 2018, η εκπαίδευση της φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα παρεχόταν µόνο από τον 
Τεχνολογικό Τοµέα των ΑΕΙ της χώρας (ΤΕΙ). Με την ίδρυση των νέων πανεπιστηµιακών τµηµάτων 
Φυσικοθεραπείας θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η νοµοθεσία για αποφυγή πιθανών προβληµάτων 
σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των νέων πτυχιούχων.Ο τίτλος του τµήµατος είναι 
«Φυσικοθεραπεία» και το πρόγραµµα σπουδών αντιστοιχεί σε αναγνωρισµένο επιστηµονικό πεδίο 
µε αναγνωρισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα (Π∆90/1995, ΦΕΚ 53, τ. Α’). 

▶ Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας ορίζονται από το 
ως άνω Π.∆., που προβλέπει ότι: 
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… “οι απόφοιτοι αυτοί φέρουν τον επαγγελµατικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» 
και απασχολούνται, είτε αυτοδύναµα, είτε σε συνεργασία µε τους γιατρούς, µετά από σχετική ιατρική 
διάγνωση, µε την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών 
και επίκτητων, καθώς και τραυµατικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, µυϊκό, 
νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστηµα.
Έχουν δικαίωµα απασχόλησης στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στον ιδιωτικό τοµέα 
ή ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, µπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας 
κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (Π.∆.29/87). Η άσκηση του επαγγέλµατος προϋποθέτει 
απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων”.
Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Ν. 4316/2014 ….
… «Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων της χώρας αξιολογούν, επιλέγουν και εκτελούν τις πράξεις φυσικοθεραπευτή, όπως 
αυτές προβλέπονται στο β.δ. 411/1972, το π.δ. 29/1987 και το π.δ. 90/1995, όπως ισχύουν, και 
περιέχονται κοστολογηµένες στο Κεφάλαιο «Φυσικοθεραπείες» του π.δ. 157/1991, όπως ισχύει, 
σύµφωνα µε γραπτή διάγνωση ή γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού, στους χώρους όπου 
εργάζονται κατά την κείµενη νοµοθεσία.».

Τέλος, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) ορίζει ως διακριτή επαγγελµατική ειδικότητα τους 
Φυσικοθεραπευτές → «Physiotherapists, ISCO code 2264», µε βάση τα International Standard 
Classifi cation of Occupations (ISCO, 2008 revision), ενώ το επάγγελµα του Φυσικοθεραπευτή ανήκει 
στην World Health Professions Alliance (WHPA, 2010) ως αυτοδύναµο Επάγγελµα Υγείας. 

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος έχουν δικαίωµα να εισαχθούν σε διάφορα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) της χώρας.

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Ερευνητικά εργαστήρια, ερευνητικά έργα, µεταδιδακτορική έρευνα ( ∆εν υπάρχει τέτοια δραστηριότητα 
ακόµα).

Πληροφορίες επικοινωνίας
∆ιεύθυνση: Ευσταθ. & Σταµατ. Βαλιώτη και Πλαταιών, 231 00 Σπάρτη
Τηλ: 2731089689, 89684
Email: pthgram@uop.gr
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Ευσταθ. & Σταµατ. Βαλιώτη και Πλαταιών, 231 00 Σπάρτη
Τηλ: 2731089689, 89684
Email: pthgram@uop.gr
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών

Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστηµίου Πελο-
ποννήσου ανήκει στη Σχολή Μηχανικών µε έδρα την Πάτρα και ιδρύθηκε τον Μάιο 2019 µε το άρθρο 46 
του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019). Πόλη που εδρεύει: Πάτρα 

Ανθρώπινο δυναµικό

Το Τµήµα έχει τριάντα δύο (32) µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) έναν (1) οµότιµο κα-
θηγητή, και επτά (7) µέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ως µόνιµο διδακτικό 
και εργαστηριακό προσωπικό. Απασχολεί επίσης µε προσωρινή σύµβαση πέντε (5) διδάσκοντες µε 
διδακτορικό δίπλωµα και δεκαπέντε (15) υπότροφους ενισχυτικής διδασκαλίας. Η γραµµατεία είναι 
πλήρως στελεχωµένη µε τέσσερις (4) υπαλλήλους. Σύνολο προσωπικού: 64 άτοµα.

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών είναι πενταετούς διάρκειας (300 ECTS) και σύµφωνα µε την 
απόφαση (78075/Ζ1/30.06.2021, ΦΕΚ 2987/τ.Β’/08.07.2021) του υφυπουργού Παιδείας η επιτυχής 
ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονοµή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού 
επιπέδου (Integrated Master), στην ειδικότητα του Τµήµατος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Προσόντων.

Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών προσφέρει βασική εκπαίδευση διάρκειας έξι (6) εξαµήνων και 
τέσσερις (4) εξειδικεύσεις (κατευθύνσεις), διάρκειας τεσσάρων (4) εξαµήνων, οι οποίες είναι:

▶ Ενεργειακών Συστηµάτων

▶ Σηµάτων, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων

▶ Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστηµάτων

▶ Πληροφορικής

Η βασική εκπαίδευση και οι εξειδικεύσεις αποσκοπούν στην υψηλού επιπέδου θεωρητική και εργαστη-
ριακή εκπαίδευση των φοιτητών στα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
και Μηχανικού Υπολογιστών και ειδικότερα σε:

▶ Εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα µεταφοράς, µετατροπής, προστασίας και διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των µηχανηµάτων, συσκευών και εξαρτηµάτων τους, καθώς 
και των εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε τον ηλεκτρισµό, τις ηλεκτρικές µηχανές, τα ηλεκτρονικά 
ισχύος, το φωτισµό και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τις εφαρµογές τους, σταθµούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε συµβατικά καύσιµα ή ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µέθοδοι 
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οικονοµικής διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας 
ρυθµιζόµενων ή µη.

▶ Ηλεκτροµαγνητικά πεδία και εφαρµογές τους, κεραίες και ραδιοκύµατα, ραδιοτηλεοπτικά 
συστήµατα, µικροκύµατα, µικροκυµατικές και οπτοηλεκτρονικές διατάξεις και κυκλώµατα, 
αναλογικά και ψηφιακά σήµατα και συστήµατα, ψηφιακή επεξεργασία σηµάτων, αναλογικά και 
ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών, δορυφορικές 
επικοινωνίες, δίκτυα υπολογιστών, οπτικά δίκτυα, ευρυζωνικά δίκτυα, δίκτυα αισθητήρων, 
τεχνολογίες διαδικτύου και διαδικτύου των πραγµάτων, διοίκηση επικοινωνιακών συστηµάτων.

▶ Αναλογικά και ψηφιακά συστήµατα υλικού, κυκλώµατα και διατάξεις, ολοκληρωµένα κυκλώµατα 
(προγραµµατιζόµενα και µη), αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστηµάτων, ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις 
ασθενών ρευµάτων, µικροηλεκτρονικά και νανοηλεκτρονικά υλικά, στοιχεία και διατάξεις, αναλογικά 
και ψηφιακά συστήµατα, αισθητήρες, ενσωµατωµένα συστήµατα, βιοµηχανικοί αυτοµατισµοί, ευφυή 
συστήµατα, αυτόµατος έλεγχος, κυβερνοφυσικά συστήµατα και διαδίκτυο των πραγµάτων.

▶ Προγραµµατισµό υπολογιστών, λειτουργικά συστήµατα, λογισµικό εφαρµογών και συστήµατος, 
τεχνολογία λογισµικού, διαχείριση και ανάλυση δεδοµένων και γνώσης, τεχνητή νοηµοσύνη, 
συστήµατα εικονικής και επαυξηµένης πραγµατικότητας, αλληλεπίδραση ανθρώπου µηχανής, 
εφαρµογές παγκόσµιου ιστού, υπολογιστική νέφους, ευφυή συστήµατα και εφαρµογές τους, 
παράλληλη και κατανεµηµένη επεξεργασία, επιστήµη και αναλυτική δεδοµένων και γνώσης, 
οπτικοποίηση και γραφικά, διοίκηση πληροφοριακών συστηµάτων, συστήµατα διοίκησης και 

αποφάσεων, ασφάλεια λογισµικού, ασφάλεια δεδοµένων.

Tο Τµήµα προσφέρει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
µε τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστηµάτων 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Το ΠΜΣ έχει ως αντικεί-
µενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, µοντέλων και µεθόδων για 
την αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδοµένων 
µεγάλου όγκου, την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων 
(digital skills), την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση 
λήψης αποφάσεων σε κρίσιµους τοµείς και ειδικότερα στα 
σύγχρονα κυβερνοσυστήµατα, στην εκπαίδευση σε STEM 
και στις επιχειρήσεις/οργανισµούς. Επίσης, δίνεται έµφαση 
στην καλλιέργεια εγκάρσιων δεξιοτήτων, που αφορούν στην 
επιχειρηµατικότητα και στην ανοικτή καινοτοµία. Ιστοσελίδα 
Μεταπτυχιακού: http://smart-ict.ece.uop.gr/

Τέλος, το Τµήµα προσφέρει στους ενδιαφερόµενους τρίτο 
κύκλο σπουδών για την εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, 
σε τοµείς που εµπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/ 

και επιστηµονικά πεδία που θεραπεύονται από το Τµήµα είτε αποκλειστικά είτε ευρύτερα σύµφωνα 
µε την αντίληψη διεπιστηµονικότητας που διέπει τη σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα. Ο κύκλος 
των διδακτορικών σπουδών ολοκληρώνεται µε την εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής και την απονοµή 
∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος. Ενεργοί διδακτορικοί φοιτητές: Σαράντα οκτώ (48).

Το Τµήµα είναι νεοϊδρυθέν και θα αιτηθεί την πιστοποίηση του Προγράµµατος Σπουδών του κατά το 
ακαδηµαϊκό έτος 2021-22.

Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Αναγνωρισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα (αν υπάρχουν), επαγγελµατική σταδιοδροµία σε φορείς του 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και ευκαιρίες εισαγωγής σε ΠΜΣ
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Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να εκπονήσουν Μεταπτυχιακές Σπουδές ή να ακολουθήσουν 
επαγγελµατική σταδιοδροµία στις παρακάτω επιστηµονικές περιοχές:

1. Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας µε έµφαση στη µελέτη και ανάλυση ηλεκτρικών δικτύων, 
στον σχεδιασµό και τη µελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαµηλής, µέσης και υψηλής τάσης 
καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Ενέργειας µε έµφαση στη µελέτη της λειτουργίας των ηλεκτρι-
κών µηχανών καθώς και στον σχεδιασµό και την υλοποίηση διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος.

3. ∆ικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών µε έµφαση στον σχεδιασµό, στην υλοποίηση και στην 
υποστήριξη σταθερών και ασύρµατων δικτύων πέµπτης γενιάς (5G). 

4. Υλικού και Υπολογιστικών Συστηµάτων, µε έµφαση στον σχεδιασµό, ανάπτυξη και συντήρηση 
υπολογιστικών συστηµάτων, περιφερειακών Η/Υ, ενσωµατωµένων συστηµάτων, σύνθετων 
συστηµάτων αισθητήρων καθώς και στον σχεδιασµό και προγραµµατισµό ολοκληρωµένων 
κυκλωµάτων.

5. Επιστήµης των Υπολογιστών, µε έµφαση στις θεωρητικές και αλγοριθµικές αρχές του υπολογι-
σµού, στον προγραµµατισµό και στη διαχείριση της πληροφορίας.

6. Τεχνολογιών του Λογισµικού µε έµφαση στην ανάλυση, στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση 
συστηµάτων λογισµικού.

7. Πληροφοριακών Συστηµάτων, µε έµφαση στην ανάλυση απαιτήσεων, καθώς και στο σχεδιασµό 
και στην υλοποίηση συστηµάτων, µε στόχο την υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης της 
πληροφορίας και διοίκησης σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισµού / επιχείρησης.

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργούν τα ακόλουθα θεσµοθε-
τηµένα ερευνητικά εργαστήρια :

1. ∆εδοµένων και Μέσων (DM Lab)

2. ∆ιεπιστηµονικής Σηµασιολογικής ∆ιασύνδεσης Συµβιωτικών Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων – 
(ΙnterSy Lab)

3. ∆ικτυακών Τεχνολογιών και Ψηφιακού Μετασχηµατισµού (NeTDiT Lab)

4. Ηλεκτρονικής Επιχειρηµατικότητας και Σχεδιασµού Αλληλεπίδρασης (eBusiness Lab)

5. Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων, Συστηµάτων και Εφαρµογών (ECSA Lab)

6. Κατανεµηµένων Ευφυών Συστηµάτων και ∆εδοµένων (DISyD Lab)

7. Μικροηλεκτρονικής και Επικοινωνιών (MicroCom Lab)

8. Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (PES Lab)

9. Σχεδιασµού Ενσωµατωµένων Συστηµάτων και Εφαρµογών (ESDA Lab)»

Ενδεικτικός κατάλογος ερευνητικών έργων: https://www.ece.uop.gr/erevnitika-programmata/ 

Το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών εφαρµόζει το πλαίσιο µεταδι-
δακτορικής έρευνας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, όπως έχει καθοριστεί µε την απόφαση 
18/14.11/2017 της Συγκλήτου και απασχολεί τρεις (3) µεταδιδάκτορες ερευνητές.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, TK 263 34, Κουκούλι, Πάτρα
Τηλ: 2610 369236 | Email: secretary.ece@uop.gr | Web: https://www.ece.uop.gr/ 
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Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών που εδρεύει στην Πάτρα έχει ως σκοπό 
την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης στο γνωστικό αντικείµενο του Μηχανολόγου 
Μηχανικού. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται σύγχρονα και διαρκώς ανανεώσιµα εκπαιδευτικά 
εργαλεία για να περιγράψουν την εξελισσόµενη πορεία των συναφών µε το αντικείµενο του Τµήµατος 
γνωστικών αντικειµένων. Πρόκειται για ένα Τµήµα µε µεγάλη εµπειρία στην εφαρµοσµένη εκπαίδευση 
και ιστορία, µέσα από διάφορες µορφές του, η οποία προσεγγίζει τα σαράντα έτη. Κατά την τελευταία 
του µορφή µετά την ένταξή του στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου έχει καταρτήσει νέο σύγχρονο πεντα-
ετές πρόγραµµα σπουδών. 

Το ανθρώπινο δυναµικό του Τµήµατος αποτελείται από δεκαπέντε µέλη ∆ΕΠ, τρία µέλη ΕΤΕΠ και τέσ-
σερα µέλη διοικητικού προσωπικού στην Γραµµατεία του Τµήµατος. Η υποβοήθηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας γίνεται επίσης µε την πρόσληψη περίπου τεσσάρων συµβασιούχων του Π∆407/80 και ίδιου 
αριθµού διδασκόντων Ακαδηµαϊκής Εµπειρίας.

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Στο Τµήµα είναι ενεργό νέο σύγχρονο πρόγραµµα σπουδών, το οποίο εφαρµόζεται από την ένταξη του 
Τµήµατος στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, µε έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020. Η διάρκεια 
σπουδών για την λήψη ∆ιπλώµατος έχει οριστεί σε δέκα ακαδηµαϊκά εξάµηνα, τα οποία αποδίδουν 
στον φοιτητή 300 ECTS. 

Αναλύοντας περαιτέρω τους σκοπούς του 
προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος 
µπορούµε να σηµειώσουµε ότι κύρια 
προτεραιότητα αυτού είναι να προσφέ-
ρει στους φοιτητές βασικές αλλά και 
εξειδικευµένες γνώσεις, οι οποίες θα 
είναι απαραίτητες προκειµένου αυτοί να 
απασχοληθούν σε τοµείς της οικονοµίας 
οι οποίοι σχετίζονται µε την παραγωγική 
διαδικασία, τη χρήση µηχανολογικών 
και ηλεκτρονικών συστηµάτων, την προ-
στασία του περιβάλλοντος, αλλά και την 
ανάπτυξη και χρήση νέων υλικών.

Η παροχή της εκπαίδευσης του Τµήµατος εστιάζεται σε δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης προπτυχιακών 
σπουδών, αυτές της Ενέργειας & Περιβάλλοντος και των Μηχανολογικών Κατασκευών & Εγκαταστάσε-
ων. Η Κατεύθυνση Ενέργειας & Περιβάλλοντος του Τµήµατος προσφέρει γνώσεις οι οποίες αναβαθµί-
ζουν την ικανότητα των φοιτητών να ανταποκρίνονται σε προκλήσεις που σχετίζονται µε τις εγκαταστά-
σεις και την λειτουργία Ενεργειακών Συστηµάτων, περιλαµβανοµένων ρευστοθερµικών διεργασιών, 
συστηµάτων παραγωγής ενέργειας από συµβατικές και ανανεώσιµες πηγές, κάλυψης ενεργειακών 
αναγκών κτιρίων και λοιπών ενεργειακών καταναλωτών, αλλά και µε περιβαλλοντικά προβλήµατα που 
άπτονται Ενεργειακών Εφαρµογών, όπως τεχνολογιών αντιρρύπανσης και διατήρησης του περιβάλ-
λοντος. Η Κατεύθυνση Μηχανολογικών Κατασκευών & Εγκαταστάσεων εφοδιάζει τους φοιτητές µε τις 
απαραίτητες γνώσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων που σχετίζονται µε ζητήµατα Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Εφαρµογών, όπως µελέτες αστικών, αγροτικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, 
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αλλά και Μηχανουργικών ∆ιαµορφώσε-
ων και Κατεργασιών σε µηχανολογικά 
συστήµατα και κατασκευές.

Για τη λήψη διπλώµατος, ο φοιτητής 
παρακολουθεί επιτυχώς πρόγραµµα 
σπουδών 56 µαθηµάτων συµπεριλαµβα-
νοµένων της διπλωµατικής εργασίας και 
της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης 
διάρκειας δυο µηνών. Το σύνολο αυτό 
δοµείται ως εξής: 46 υποχρεωτικά µα-
θήµατα (Υ), 4 υποχρεωτικά κατεύθυνσης 
(ΥΚ) και 6 επιλογής κατεύθυνσης (ΕΚ). Η 
πρακτική άσκηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε στο 9ο, είτε στο 10ο εξάµηνο. Η ίδια εναλλαγή ισχύει 
και για τη διπλωµατική εργασία η οποία εξετάζεται από επιτροπή µε φόρτο εργασίας 30 ECTS.

Στο επόµενο χρονικό διάστηµα το Τµήµα θα προχωρήσει σε διαδικασία πιστοποίησης του προπτυχιακού 
προγράµµατος Σπουδών. 

Το Τµήµα έχει υποβάλλει και είναι προς έγκριση ο κανονισµός ∆ιδακτορικών Σπουδών στο πλαίσιο του 
γ κύκλου σπουδών του Τµήµατος, ενώ στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα καταρτιστεί και β’ 
κύκλος σπουδών που θα οδηγεί σε απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. 

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Η ερευνητική δραστηριότητα των µελών του Τµήµατος ποικίλει σε διάφορα αντικείµενα ενδιαφέροντος 
του Μηχανολόγου Μηχανικού. Στο Τµήµα υπάρχουν θεσµοθετηµένα εργαστήρια, τα οποία είναι:

▶ Θέρµανσης-Ψύξης-Κλιµατισµού (ΘΨΚ) ΦΕΚ τΒ’ 4894/06.11.2020.

▶ Ρευστοµηχανικής & Ρευστοδυναµικών Μηχανών (ΕΡΡΜ) ΦΕΚ τΒ’ 4958/10.11.2020.

▶ Ανάλυσης Υλικών και Κατασκευών (ΑΝΥ) ΦΕΚ τΒ’ 1468/13.04.2021

▶ Κατεργασιών και ∆ιαµορφώσεων (ΕΚ∆) ΦΕΚ τΒ’ 1496/14.04.2021

▶ Μηχανικής-Υλικών-Μηχανών (MYM) ΦΕΚ τΒ’ 1496/14.04.2021

▶ Χηµικής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (ΕΧΗΠΕΤ) ΦΕΚ τΒ’ 1420/09.08.2021

Πέρα από τα θεσµοθετηµένα εργαστήρια του Τµήµατος υπάρχουν επιπλέον οργανωµένοι εργαστηρια-
κοί χώροι µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται οι εξής:

▶ Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)

▶ Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

▶ Ατµολεβήτων - Ατµοστροβίλων

▶ Φυσικής

▶ Υπολογιστικό Κέντρο 

▶ Στοιχείων Μηχανών 

▶ Μηχανολογικής Σχεδίασης
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Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Το Τµήµα προωθεί σταδιακά όλες τις σχετικές διαδικασίες για την επίσηµη απόδοση επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων. Ωστόσο, είναι σαφές ότι από το ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων που µπορεί να ασχολη-
θεί ένας Μηχανολόγος Μηχανικός, οι κατευθύνσεις που εστιάζεται το Τµήµα προσδίδουν εφόδια για 
εργασία σε κλάδους αιχµής, µερικοί εκ των οποίων είναι οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, οι Μηχανο-
λογικές Εγκαταστάσεις και Εξοπλισµός, τα Συστήµατα Θέρµανσης Ψύξης Κλιµατισµού, η Ανάλυση και ο 
Σχεδιασµός Κατασκευών και Εξαρτηµάτων, καθώς και Κατεργασίες και ∆ιαµορφώσεις Υλικών.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Σχολή Μηχανικών
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334 Πάτρα, Αχαΐα
Τηλ: 2610 369277, 2610 369278
Fax: 2610-369198
Email: mech-secr@uop.gr
Web: http://mech.uop.gr
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Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος
Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, εδρεύει στην Πάτρα και έχει 
µακρόχρονη ιστορία που χρονολογείται από το 1970. Από το 2013 λειτουργεί ως Τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών Τ.Ε. και πλέον από το ακαδηµαϊκό έτος 2019 - 2020 ως Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 

Το δυναµικό του Τµήµατος αποτελείται από 12 µέλη ∆ΕΠ και 2 µέλη ΕΤΕΠ. Στη Γραµµατεία υπηρετούν 4 
διοικητικοί υπάλληλοι. 

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές
Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου θα διαθέτουν την 
ικανότητα να εφαρµόζουν άρτια την γνώση του Πολιτικού Μηχανικού εν γένει και ειδικότερα:

▶ την ικανότητα να χρησιµοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία µηχανικής που απαιτούνται για την 
εφαρµογή της µηχανικής στην µελέτη εφαρµογών και επίλυση προβληµάτων πολιτικού µηχανικού

▶ την ικανότητα να επιβλέπουν την εφαρµογή των µελετών στην πράξη

▶ τη συνεργασία µε άλλες ειδικότητες επιστηµόνων στην από κοινού αντιµετώπιση προβληµάτων 
εφαρµογής

▶ τη δυνατότητα για ερευνητική εργασία και ανάληψη πρωτοβουλίας πάνω στο αντικείµενο

▶ την οµαδικότητα και συλλογική εργασία

▶ τον σεβασµό στην κοινωνία και το περιβάλλον

Τα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος περιλαµβάνουν:

▶ Εκπόνηση µελετών, οργάνωση και επίβλεψη κτηριακών έργων και έργων αποκατάστασης 
υπαρχόντων κτηρίων

▶ Εκπόνηση µελετών, οργάνωση και επίβλεψη άλλων τεχνικών έργων (γεφυρών, φραγµάτων, 
σηράγγων, κ.λπ.) 

▶ Εκπόνηση µελετών, οργάνωση και επίβλεψη υδραυλικών έργων που περιλαµβάνουν έργα 
ύδρευσης, αποχέτευσης, παράκτια, λιµενικά και αντιπληµµυρικά έργα

▶ Εκπόνηση µελετών, οργάνωση και επίβλεψη έργων οδοποιίας, σχεδιασµού οδών και 
οδοστρωµάτων, συγκοινωνιακά έργα

▶ Εκπόνηση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τεχνικά έργα

▶ Εκπόνηση γεωτεχνικών µελετών που περιλαµβάνουν ορύγµατα, επιχώµατα, πρανή, αντιστηρίξεις

Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών είναι 5ετές και έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το πρότυπο 
της Α∆ΙΠ. Κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα περιλαµβάνει έναν αριθµό «πιστωτικών µονάδων» κατά ECTS 
(European Credit Transfer and Accumulation System). Οι πιστωτικές µονάδες ECTS βασίζονται στο 
φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµα-
τα. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει 30 ECTS. Για να περατωθεί επιτυχώς το Πρόγραµµα Σπουδών απαι-
τούνται συνολικά 300 ECTS µέσα στα οποία περιλαµβάνεται η διπλωµατική εργασία η οποία εκπονείται 
κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων εξαµήνων. 
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Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τµήµα από το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022 θα προσφέρει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε 
τίτλο: «Προστασία Κατασκευών από Φυσικές Καταστροφές».

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείµενο την εκπαίδευση µηχανικών στον ιδιωτικό ή στο δηµόσιο τοµέα ώστε 
να µπορούν να προβλέψουν τις συνέπειες που µπορεί να έχει ένα συγκεκριµένο φυσικό φαινόµενο 
και να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπισή του είτε στο επίπεδο της µελέτης πριν 
την κατασκευή του έργου είτε µετά στην εκτίµηση της αποµένουσας αντοχής µετά την έκθεση του στο 
φαινόµενο. 

Τα γνωστικά αντικείµενα του Π.Μ.Σ. παρέχουν εξειδικευµένες γνώσεις και περιλαµβάνουν:

▶ Ανάλυση κατασκευών µε σύγχρονες µεθόδους

▶ Σχεδιασµό κατασκευών µε βάση τον υπάρχοντα αντισεισµικό κανονισµό αλλά και µε σύγχρονες µη 
συµβατικές µεθόδους

▶ Εκτίµηση της επικινδυνότητας των φυσικών φαινοµένων

▶ Εκτίµηση της τρωτότητας κατασκευών έναντι ακραίων φυσικών φαινοµένων

▶ Εκτίµηση της τρωτότητας δικτύων κοινής ωφέλειας και έργων υποδοµής σε σχέση µε το έδαφος

▶ Εκτίµηση της πληµµυρικής επικινδυνότητας/τρωτότητας περιοχών και προτάσεις πρακτικών 
µετρίασης των πληµµυρών

▶ Σχεδιασµό κατασκευών έναντι πυρκαγιών

▶ Σχεδιασµό έργων προστασίας ακτών από διάβρωση και φυσικές καταστροφές

Το Τµήµα έχει επισήµως τη δυνατότητα να προσφέρει µεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο ∆ιδακτορικού 
∆ιπλώµατος.

Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων
Το Τµήµα ενεργεί δυναµικά προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 
Ο απόφοιτος του Τµήµατος µε τα εφόδια που έχει λάβει και την ευρύτητα του γνωστικού αντικειµένου, 
µπορεί να προσφέρει εργασία σε πολλούς τοµείς του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού µεταξύ 
των οποίων περιλαµβάνονται οι µελέτες και επιβλέψεις σε δοµικά, υδραυλικά, γεωτεχνικά και συγκοι-
νωνιακά έργα. Επίσης του δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει το ΠΜΣ του Τµήµατος ή οποιουδή-
ποτε άλλου Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών.

Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος
Η ερευνητική δραστηριότητα του Τµήµατος ποικίλει σε διάφορα αντικείµενα ενδιαφέροντος Πολιτικού 
Μηχανικού. Στο Τµήµα µας λειτουργούν πολλά εργαστήρια µε σύγχρονο εξοπλισµό.

Παράλληλα το Τµήµα διαθέτει σύγχρονα λογισµικά προγράµµατα για την ανάλυση κατασκευών µε 
πεπερασµένα στοιχεία και επαγγελµατικά προγράµµατα ανάλυσης θεµάτων Πολιτικού Μηχανικού. 

Το ερευνητικό έργο των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος περιλαµβάνει βασική και εφαρµοσµένη έρευνα 
στους εξής τοµείς:

▶ Αντισεισµικό σχεδιασµό κατασκευών
▶ ∆οµικό έλεγχο κατασκευών
▶ Προστασία µνηµείων από φυσικές καταστροφές
▶ ∆υναµική Ανάλυση Κατασκευών
▶ Σεισµική Μηχανική
▶ Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κατασκευών
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▶ Μέθοδος Συνοριακών Στοιχείων
▶ Μέθοδος Πεπερασµένων Στοιχείων
▶ Ανάλυση Κατασκευών µε Η/Υ
▶ Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής
▶ Έλεγχος Ταλαντώσεων
▶ ∆ιάδοση Κυµάτων
▶ Ελαστοδυναµική
▶ Ελαστοπλαστικότητα
▶ Προγραµµατισµός Η/Υ και Υπολογιστικές Εφαρµογές Πολιτικού Μηχανικού
▶ Μοντελοποίηση της κατασκευαστικής πληροφορίας / ∆οµικό πληροφοριακό µοντέλο
▶ Υδροδυναµική των Θαλασσίων Ροών
▶ Τυρβώδεις Ροές σε Ανοικτούς Αγωγούς
▶ Ροές Ελεύθερης Επιφάνειας
▶ Προσοµοίωση της ∆ιάχυσης και Μεταφοράς Ρύπων στο Υδάτινο Περιβάλλον
▶ Παράκτια Υδροδυναµική Κυκλοφορία
▶ Υδροδυναµική λιµνοθαλασσών
▶ Ανανέωση υδάτων κλειστών, ηµί-κλειστων υδάτινων σωµάτων
▶ Περιβαλλοντική Υδραυλική
▶ Ποτάµια Υδραυλική

Πληροφορίες επικοινωνίας
∆ιεύθυνση: Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
Μεγ. Αλεξάνδρου 1, 26334 Πάτρα
Τηλ: 2610 369199, 369279, 369280 | Email: civil-secr@uop.gr
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