Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

ece.uowm.gr

Το Τμήμα

Προσωπικό:
- 26 μέλη ΔΕΠ, 20 έκτακτοι καθηγητές
- 9 μέλη ειδικού διδακτικού προσωπικού και τεχνικών εργαστηρίων
- 3 μέλη διοικητικού προσωπικού
- 100 εξωτερικοί συνεργάτες, σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα
Φοιτητές:
~3000 προπτυχιακοί
~50 υποψήφιοι διδάκτορες
~200 φοιτητές σε μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) βρίσκεται στην Κοζάνη, έδρα του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.).
Το Τ.Η.Μ.Μ.Υ. αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά ίδρυσης Τμήμα της Πολυτεχνικής σχολής του Π.Δ.Μ. διαθέτοντας από τις πλέον
σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές. Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας του, το τμήμα έχει κατακτήσει μια πρωτεύουσα
θέση στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο καθώς και μια πολύ αξιόλογη θέση στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα. Η εξέλιξη του Τμήματος
σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο είναι ραγδαία, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση υψηλής στάθμης επιστημονικού δυναμικού
στο τομέα της τεχνολογίας . Οι απόφοιτοι του τμήματος με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Γραφείου Διασύνδεσης του Π.Δ.Μ. έχουν
υψηλά ποσοστά απορρόφησης από την αγορά εργασίας ενώ αρκετοί από αυτούς διαπρέπουν στο εξωτερικό στον ακαδημαϊκό,
επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο.
Δείτε το video του Τμήματος ΕΔΩ

Πρόγραμμα Σπουδών
Κατευθύνσεις
Το πρόγραμμα σπουδών:
Παρέχει ποιοτική εκπαίδευση μηχανικών στα γνωστικά αντικείμενα της Ηλεκτρολογίας και Επιστήμης Υπολογιστών
Καλλιεργεί το δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο σκέψης μεταξύ των φοιτητών του
Διατηρεί τη σύνδεση του προγράμματος σπουδών με την έρευνα και τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις
Επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της ανταπόκρισης του προγράμματος σπουδών και των αποφοίτων του Τμήματος στις
σύγχρονες εκπαιδευτικές και εργασιακές απαιτήσεις
Επιδιώκει τη σύνδεση και τις συνέργειες με φορείς της τοπικής κοινωνίας
Διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα υψηλού επιπέδου
Διοργανώνει «Ημέρες Καριέρας» και παρέχει σύνδεση με την αγορά εργασίας
Παρέχει την ευκαιρία για πρακτική άσκηση

Τομείς/Κατευθύνσεις:
Ενέργειας
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής

Φοιτητική Εμπειρία Erasmus+

Δυνατότητες κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus για σπουδές και για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό
Ενθάρρυνση ανταλλαγών φοιτητών και υλοποίηση στρατηγικών συνεργασιών με φορείς έρευνας και ανάπτυξης
Αριθμός συνεργαζόμενων ιδρυμάτων: 38

Έρευνα

Συνεργασίες:

Στο Τ.Η.Μ.Μ.Υ. διεξάγεται έρευνα υψηλού επιπέδου και σε
διάφορους τομείς.
Πάνω από 50 ερευνητικά έργα διεξάγονται σήμερα με ενεργό
συμμετοχή του Τ.Η.Μ.Μ.Υ.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πατρών
Foundation for Research and Technology (FORTH) – Ινστιτούτο
Βιοϊατρικών Ερευνών
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Massachusetts Institute of Technology (USA)
Princeton University (USA)
San Jose State University, (CA, USA)
University of California (USA)
Imperial College London (UK)
University College London (UK)
University of St. Andrews (UK)
Micro-Nano Technology Centre (UK)
Cranfield University (UK)
Universitat Politecnica De Catalunya (Spain)
Universitat de Barcelona (Spain)
Technical University of Denmark
Aarhus University (Denmark)
University of Rome “Tor Vergata” (Italy)
DEIS University of Bologna (Italy)
University of MontPellier (France)
EPFL, Switzerland
University of Melbourne (Australia)
NICTA (Sydney, Australia)
Tsinghua University (China)
Hewlett – Packard Laboratories (USA)
Microsoft Research (USA)
Σ.Ε.Π.Β.Ε.

Υποδομές

Το Τμήμα λειτουργεί (Σεπτέμβριος 2022) στη νεόδμητη Πανεπιστημιούπολη στη
Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης.
Το νέο, υψηλών προδιαγραφών εκπαιδευτικό περιβάλλον, παρέχει:
Αμφιθέατρα, Εργαστήρια, Αίθουσες διαλέξεων, Βιβλιοθήκη και συνεδριακούς
χώρους, Ειδικές τάξεις διδασκαλίας με προηγμένο οπτικοακουστικό εξοπλισμό,
Χώρους μελέτης, Φοιτητική Λέσχη και Καφετέρια , Καλαίσθητους υπαίθριους
αύλειους χώρους για την αναψυχή των φοιτητών κ.α.

Διακρίσεις
42 ερευνητικά έργα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020
Πρώτο βραβείο ποιότητας στο πλαίσιο των προγραμμάτων
Erasmus+ για το ερευνητικό έργο ARRANGE-ICT
Διάκριση της ομάδας Game Development στον μαθητικό και
φοιτητικό διαγωνισμό «Κοζάνη: Έξυπνη Πόλη – Παράθυρο
στο Μέλλον»
Διάκριση της φοιτητικής ομάδας ASPIRE στον διαγωνισμό
«Charles Hoult Award for Modeling & Simulation»
Διάκριση της φοιτητικής ομάδας ASPIRE στον διαγωνισμό
«CanSat in Greece 2020»
Διάκριση φοιτητών στον διαγωνισμό «Ioannina Smart City
Hackathon 2019»
Επιλογή φοιτητών για συμμετοχή σε εκπαιδευτική
workshops της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος

Διάκριση της φοιτητικής ομάδας Hyperion Robotics στον
«Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
WRO 2018»
Συμμετοχή της φοιτητικής ομάδας Hyperion Robotics
στην «Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2016»
Διάκριση της φοιτητικής ομάδας Hyperion Robotics στον
«Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής 2016» και στον
«Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής Ολυμπιάδας 2016»
Διάκριση φοιτητή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας 2016

Σύνδεση με το μέλλον

Αναβάθμιση εργαστηριακής υποδομής
Σημαντικά ποσά επενδύονται για την ανάπτυξη και βελτίωση των εργαστηρίων του τμήματος με νέο σύγχρονο εξοπλισμό
Διεθνοποίηση
Ανάπτυξη νέων ΜΠΣ και Διδακτορικών προγραμμάτων σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού
Διεξαγωγή μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα και προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών
Οργάνωση θερινών σχολείων και σύντομων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Ενθάρρυνση ανταλλαγών φοιτητών (Erasmus, IAESTE) και υλοποίηση στρατηγικών συνεργασιών με φορείς έρευνας και ανάπτυξης

Μετά το πτυχίο, τί;

Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ μπορεί να αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και
επισκευή σε βιομηχανίες, ή βιοτεχνίες κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Επίσης, μπορεί να εργαστεί
σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία ή οργανισμό που διαθέτει συστήματα Η/Υ, αυτόματου ελέγχου και τηλεπικοινωνιακών
συσκευών. Επιπλέον, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρείες πληροφορικής και μηχανογράφησης, να δραστηριοποιηθεί ως
ελεύθερος επαγγελματίας ή να ακολουθήσει την εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
Οι επαγγελματικές προοπτικές του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών έχουν ενισχυθεί σημαντικά από
την 4η Βιομηχανική επανάσταση την οποία ζούμε σήμερα. Σε αυτήν την συνθήκη τα επιστημονικά αντικείμενα στα οποία
εκπαιδεύεται ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών είναι οι στυλοβάτες της βιομηχανικής εξέλιξης και
διαχρονικά θα είναι περιζήτητα.

Οι απόφοιτοι μας
μιλούν για εμάς

Κωνσταντίνα Μπαντή
Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών μου πρόσφερε γνώσεις και δεξιότητες που αποτελούν γερό
θεμέλιο στην επιστήμη της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, μου προσέφερε εξειδικευμένες
γνώσεις πάνω σε Δίκτυα Υπολογιστών, Ασύρματα Δίκτυα και Τεχνολογίες Νέας Γενιάς, Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων,
Ασφάλεια Υπολογιστών & Δικτύων καθώς επίσης γνώσεις πάνω σε μια σειρά από γλώσσες προγραμματισμού, αλγορίθμων
και βάσεων δεδομένων. Τα projects που εκπόνησα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ήταν ένα χρήσιμο εφόδιο ώστε να
ανταποκριθώ στην μετέπειτα πορεία μου. Το δυνατό σημείο του Τμήματος είναι ο μικρός αριθμός εισακτέων που βοηθάει
στην ανάπτυξη προσωπικής επαφής με τους διδάσκοντες. Οι διδάσκοντες προωθούσαν την ομαδική εργασία και τη σημασία
στη λεπτομέρεια και την υψηλή ποιότητα των παραδοτέων εργασιών. Αποφοίτησα από το τμήμα και αμέσως μετά συνέχισα
τις σπουδές μου στο ίδιο τμήμα ως διδακτορική φοιτήτρια όπου συνεχίζω έως τώρα.

Οι απόφοιτοι μας
μιλούν για εμάς

Κωνσταντίνος Μαγκούφης
Junior Professional Services Engineer Unisystems S.A.
Η επιλογή μου να φοιτήσω στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνίων (πλέον ΗΜΜΥ) της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποδείχθηκε σωστή, καθότι έλαβα μία υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, τόσο σε
θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Ο οδηγός σπουδών κάλυπτε το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο που είναι αναγκαίο
για τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία ενώ παράλληλα συμπεριλάμβανε αρκετά μαθήματα πάνω σε σύγχρονες
τεχνολογίες στον τομέα της πληροφορικής και των δικτύων. Πέρα από το ακαδημαϊκό κομμάτι, ως φοιτητής είχα τη
δυνατότητα να συμμετέχω σε παράλληλες δραστηριότητες που προσέφερε το Πανεπιστήμιο.

Οι απόφοιτοι μας
μιλούν για εμάς

Βίκυ Φίσκα
Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Στη διάρκεια των σπουδών μου στο ΠΔΜ είχα την ευκαιρία να διδαχθώ από καθηγητές και καθηγήτριες οι οποίοι και οι οποίες
με σύγχρονες διδακτικές μεθόδους φροντίζουν να διασφαλίζουν την ποιότητα της γνώσης, παραμένοντας αφοσιωμένοι/ες στη
διαδικασία και στους φοιτητές/τριες. Το περιεχόμενο των σπουδών είναι ουσιαστικό και αξιόλογο, με πολλαπλά οφέλη, καθώς
δεν συνίσταται μόνο στη μετάδοση επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων, αλλά κυρίως στη μάθηση μέσα από τη βιωματική
εμπειρία, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επαγγελματική ανέλιξη τόσο τη δική μου όσο και των συναδέλφων μου.

Οι απόφοιτοι μας
μιλούν για εμάς

Μιχάλης Τόλκας
Lead Product Manager, Chord X Pte. Ltd.
Το βασικότερο ίσως από τα εφόδια που καλλιέργησε το ΤΜΠΤ (πλέον ΗΜΜΥ) για εμένα είναι η εξωστρέφεια.
Αυτό μου επέτρεψε να έρθω από νωρίς σε επαφή με ανθρώπους της τεχνολογίας και της αγοράς. Έντεκα χρόνια μετά την
αποφοίτηση, βλέπω τις βάσεις που δημιουργήθηκαν τότε να με βοηθούν καθημερινά στη δουλειά μου, όπου ως μέλος της
ομάδας Product Management εταιρείας ανάλυσης δεδομένων στον τομέα της ναυτιλίας (https://chordx.co), συμμετέχω στο
σχεδιασμό προϊόντων υψηλής τεχνολογικής πολυπλοκότητας με στόχο τον έλεγχο ρύπων και την τεχνική βελτιστοποίηση
στόλου.

Οι απόφοιτοι μας
μιλούν για εμάς

Κατερίνα Τζημουρτά
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Οι σπουδές μου στο ΠΔΜ με γέμισαν γνώσεις, συνεργασίες και σημαντικές ευκαιρίες να εξερευνήσω πολλούς τομείς, ώστε
ανάμεσα σε πληθώρα άλλων επιλογών, να γνωρίσω τον υπέροχο κόσμο της Ιατρικής Πληροφορικής. Το πλήρες πρόγραμμα
σπουδών, οι εξαίρετοι καθηγητές, πραγματικοί μέντορες, οι γνώσεις τους και η στήριξή τους αποτέλεσαν εχέγγυο για τη
μετέπειτα πορεία μου. Σίγουρα δε θα ήμουν η ερευνήτρια που είμαι σήμερα αν δεν είχα όλα αυτά τα πολύτιμα εφόδια κατά τη
διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών μου.

Οι απόφοιτοι μας
μιλούν για εμάς

Μάριος Καντρίου
Google DeepMind Scholar

Το Τμήμα καθώς επίσης και οι καθηγητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με βοήθησαν στην εξέλιξη της επαγγελματικής μου καριέρας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από
το υψηλό επίπεδο των γνώσεων που απέκτησα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο έμαθα τη σωστή διαδικασία
επίλυσης προβλημάτων. Επιπλέον μέσα από την τρίμηνη πρακτική άσκηση ως Web Developer και της διπλωματικής μου
εργασίας πάνω στο τομέα του Data Science κατάφερα να αποφασίσω ποιος τομέας μου ταιριάζει περισσότερο και θα ήθελα να
εξελιχθώ περισσότερο πάνω σε αυτόν.

Επικοινωνία

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΖΕΠ, ΤΚ 50100 Κοζάνη
Tηλέφωνο:24610 56500
E-Mail: ece@uowm.gr

eceuowm

ece.uowm.gr

