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Το Τμήμα

To Τμήμα Πληροφορικής ιδρύθηκε με το Νόμο 4610/2019.
Προάγει το επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής και την κατάρτιση
νέων επιστημόνων Πληροφορικής που θα μπορούν να ανταποκριθούν
με επιτυχία στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας επιστημόνων
Πληροφορικής σε διάφορες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε
οργανισμούς του δημοσίου τομέα, καθώς και στην εκπαίδευση
(Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια).

Δείτε το video του Τμήματος ΕΔΩ

Αυτό το επιτυγχάνει προσφέροντας στους φοιτητές σύγχρονες
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, σε συνδυασμό με τη
διεξαγωγή έρευνας στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με στόχο την επιτυχή επιστημονική και
επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Της ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών, της διασφάλισης της
επικοινωνίας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο.

Γνωστικά Αντικείμενα

Της σχεδίασης, κατασκευής, συναρμολόγησης, επισκευής και του
ελέγχου λειτουργίας των συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Της σχεδίασης και κατασκευής ψηφιακών συστημάτων.
Της μετάδοσης, επεξεργασίας και ανάλυσης ψηφιακών πληροφοριών.

Οι σπουδές στο Τμήμα προσφέρουν στους φοιτητές το βασικό
γνωστικό υπόβαθρο ακαδημαϊκού επιπέδου στην επιστήμη
της Πληροφορικής, καθώς και δυνατότητες εξειδίκευσης μέσω
διαφόρων μαθημάτων επιλογής.
Ειδικότερα, ως προς την Πληροφορική, καλύπτονται τα
γνωστικά αντικείμενα:
Των θεωρητικών και αλγοριθμικών αρχών υπολογισμού,
προγραμματισμού και διαχείρισης πληροφορίας,
Της ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης υπολογιστικών
συστημάτων, συστημάτων λογισμικού και δικτύων,
Της σύνταξης τεχνοοικονομικών μελετών προμήθειας και
εγκατάστασης Πληροφοριακών Συστημάτων για τη διαχείριση
πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων αλλά και τη διοίκηση
επιχειρήσεων και οργανισμών.

Της μελέτης, εγκατάστασης και διαμόρφωσης τοπικών δικτύων
υπολογιστών (ενσύρματων ή ασύρματων) με τα αναγκαία
περιφερειακά τους.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) συγκροτείται από 54 μαθήματα και
αναπτύσσεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.
Στα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μαθήματα Γενικής Υποδομής.
Στα μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών προσφέρονται μαθήματα Επιλογής.
Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική ως μάθημα επιλογής, έχει διάρκεια τρεις (3)
μήνες και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, οργανισμούς και άλλους
συνεργαζόμενους φορείς τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, σε θέσεις
απασχόλησης που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, με σκοπό
την εμπέδωση των γνώσεων, την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών
και ικανοτήτων για επίλυση προβλημάτων και την ομαδική εργασία.
Δείτε το πρόγραμμα σπουδών ΕΔΩ

Φοιτητική Εμπειρία Erasmus+
Έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με πολλά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του Εξωτερικού και αξιοποιούνται προγράμματα ανταλλαγής
φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού, με διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+
(https://erasmus.uowm.gr/)
Παρέχεται στους φοιτητές η ευκαιρία να πραγματοποιήσουν, με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση, μέρος των σπουδών τους ή
την πρακτική άσκηση τους στο εξωτερικό, σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης, να κάνουν νέους φίλους,
να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, να μάθουν μια ξένη γλώσσα, αλλά και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη
συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.
Το Τμήμα έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα σε χώρες όπως την Γαλλία, την Γερμανία, την
Κύπρο, την Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ρουμανία, την Τουρκία, την Φιλανδία και πολλές ακόμα.

Έρευνα
Στις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος συμπεριλαμβάνονται
πάνω από 20 διαφορετικά επιστημονικά πεδία που καλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων της Πληροφορικής.
To Τμήμα Πληροφορικής διαθέτει τρία (3) Ερευνητικά Εργαστήρια:
• Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών - Μικροελεγκτών, Ηλεκτρονικών
Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής
•

Εργαστήριο

Προγραμματισμού,

Σχεδίασης

και

Εφαρμογών

Ψηφιακών Συστημάτων
• Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Κατανεμημένων
Συστημάτων
Από τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των μελών
ΔΕΠ του Τμήματος προκύπτουν προκλήσεις για την παραγωγή νέας
γνώσης στα εξελισσόμενα πεδία έρευνας στην Πληροφορική.

Τα μέλη ΔΕΠ αλλά και οι συνεργάτες του Τμήματος είναι
ερευνητικά ενεργοί, έχοντας συνάψει συνεργασίες με άλλα
ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς κι οργανισμούς, στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.
Το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει ενεργά στη διεξαγωγή
επιστημονικής έρευνας και συμβάλλει στην υποστήριξη και την
οργάνωση πληθώρας Συνεδρίων και Ημερίδων στα επιστημονικά
πεδία των επιστημών της Πληροφορικής και Τεχνολογίας
Υπολογιστών.

Υποδομές
Στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην
Καστοριά διατίθενται σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια
εξοπλισμένα με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και λοιπό εξοπλισμό,
αίθουσα τηλεκπαίδευσης και εργαστήριο τεχνικής υποστήριξης.
Λειτουργεί Δίκτυο Υπολογιστών υψηλού εύρους ζώνης,
συνδεδεμένο με το GRNet (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας)
καθώς και ασύρματο δίκτυο (WiFi), μέσω των οποίων
προσφέρεται ταχύτατη ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet.
Διαθέτει σύγχρονη Βιβλιοθήκη με χιλιάδες τίτλους βιβλίων και
επιστημονικών περιοδικών, έμπειρο προσωπικό καθώς και
ευρύχωρο Αναγνωστήριο.

Μετά το πτυχίο, τί;
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν
στους τομείς:
•Δικτύωσης και Επικοινωνίας
•Προγραμματισμού Υπολογιστών
•Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού
•Υλικού και Συσκευών
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων δημοσιεύθηκαν
στο Π.Δ. 183 ΦΕΚ 246Α/2008.
Οι πτυχιούχοι μπορούν να προσληφθούν ως καθηγητές
Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (Π.Δ. 268 ΦΕΚ 268Α/2004).
Οι πτυχιούχοι μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές
σπουδές και σε διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα μας, ή σε
άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα, ή/και σε χώρες του
Εξωτερικού.

Σύνδεση με το Μέλλον

Υψηλή ζήτηση της επιστήμης των υπολογιστών

Εξαιρετικές απολαβές και εύρος σε διάφορους τομείς απασχόλησης

Ραγδαίος Ψηφιακός Μετασχηματισμός της παγκόσμιας οικονομίας

Κλάδος με αρνητικό δείκτη ανεργίας

Ο τόπος

Επικοινωνία
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