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Το Τμήμα

Το T.Μ.Σ.Π.Σ., αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης
που αφορά στα βασικά αντικείμενα του μηχανικού σχεδίασης

Ο σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν
να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά μια σειρά από νέες τεχνολογίες στις επιστήμες και τις τέχνες για να σχεδιάσουν λύσεις με
την μορφή χρηστικών,καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων και συστημάτων.

Δείτε το video του Τμήματος ΕΔΩ

https://www.youtube.com/watch?v=VPOeYTUyauk


Γνωστικά Αντικείμενα 
 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι διπλωματούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και
τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες,έτσι ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται στις διάφορες φάσεις σχεδιασμού και
ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων και παραγωγικών συστημάτων.

Το αντικείμενο σπουδών του τμήματος είναι ο ολιστικός σχεδιασμός προϊόντων και συστημάτων, που ξεκινάει με τη
σύλληψη της ιδέας και καταλήγει στην ολοκλήρωση του τελικού προϊόντος και η μεθοδική, πολύ επιστημονική προσέγγιση
για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την τεχνική διαχείριση και τη λειτουργία ενός παραγωγικού συστήματος.
Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αποτύπωση και το σχεδιασμό της γεωμετρίας (CAD), την επιλογή τωνυλικών, την
οργάνωση της παραγωγής, την ψηφιακή καθοδήγηση των εργαλειομηχανών (CNC), την τεχνικήμελέτη αντοχής, θέματα
διαδραστικότητας και διεπαφής σε περίπτωση ψηφιακών συστημάτων καθώςκαι διαδικασίες έρευνας αγοράς και
προϊοντικής ταυτότητας.



Πρόγραμμα Σπουδών

 Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων (Κ1)
 Σχεδιασμός και κατασκευαστική προϊόντων (Κ2)
 Σχεδιασμός συστημάτων (Κ3)

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι πενταετές. Έχει διαρθρωθεί με τρόπο, ώστε να είναι
συνεπές με τους στόχους του Τμήματος και να εντάσσεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές.

Το Τμήμα παρέχει τις παρακάτω βασικές κατευθύνσεις:

Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΔΩ 

https://ide.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/7/2022/03/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%A4%CE%9C%CE%A3%CE%A0%CE%A3-2020-2021.pdf
https://ide.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/7/2022/03/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%A4%CE%9C%CE%A3%CE%A0%CE%A3-2020-2021.pdf


Φοιτητική Εμπειρία Erasmus+

Το Τμήμα προσφέρει δυνατότητες κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus για σπουδές και για πρακτική άσκηση στο
εξωτερικό σε συνεργασία με το γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου.
Οι φοιτητές μας μπορούν να κάνουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό σε πανεπιστήμια της Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας,
Φινλανδίας, Γερμανίας, Κύπρου, Πολωνίας, κλπ.



Υποδομές

Το Τμήμα εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη στα Κοίλα Κοζάνης.
Οι εγκαταστάσεις είναι άριστα σχεδιασμένες και εξοπλισμένες, ώστε να εξασφαλίζουν το καταλληλότερο περιβάλλον για
μάθηση. Στο ίδιο campus βρίσκεται η βιβλιοθήκη, το πανεπιστημιακό γυμναστήριο,  η φοιτητική εστία, το φοιτητικό
εστιατόριο και χώροι άθλησης και αναψυχής.



Επιλεγμένες Δράσεις

Συμμετοχή στο 3ο Φεστιβάλ Εφαρμοσμένων Τεχνών του Κέντρου Εφαρμοσμένων Τεχνών «Ορνεράκης» με το έργο
«We Are The Products», στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Συμμετοχή του εργαστηρίου μέσω της συνεργατικής πλατφόρμας «viewCAD» με το έργο «In Wonder Woman We
Trust» (2018), Three-dimensional digital clay modelling (40x34x19), στην Εικαστική Έκθεση «Η Βρεταννία του
Προσαλέντη – Σύγχρονη Προοπτική» (Ιόνιος Ακαδημία, 1-20 Σεμπτεμβρίου 2018).

Συμμετοχή του εργαστηρίου μέσω της συνεργατικής πλατφόρμας «viewCAD»  με το έργο “The body of
theunderground bride – Andromana” (Art- installation, 3D Printing, LaserEngraving, Mix Art), Etchink Art Space,
Athens 13/3 – 14/4/2020

Συμμετοχή του εργαστηρίου “Bio:lin” (Computational Design, 3D printing,Product Design), Energy Athens 2020,The
European Centre Athens, 24/01 –08/03/2020

Σεμινάριο “3D Printing” στα πλαίσια του συνεδρίου «International Congress on Management of Educational Units»
που πραγματοποιήθηκε στις 7-9 Δεκεμβρίου  στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.



Η Κοζάνη είναι μία πολύ ζωντανή πόλη. Η απευθείας σύνδεση της με την Εγνατία Οδό, η οποία διασχίζει μια
συναρπαστική διαδοχή όμορφων τοπίων, επιτρέπει γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στο διεθνές αεροδρόμιο της
Θεσσαλονίκης, το Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος. Απέχει 126 χλμ. από την Θεσσαλονίκη, 472 χλμ. από την Αθήνα και
καθημερινά εκτελούνται δρομολόγια ΚΤΕΛ για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Βόλο και πόλεις της Δυτ.
Μακεδονία. Στο αεροδρόμιο της εκτελούνται εβδομαδιαίες πτήσεις από και προς Αθήνα. 

Η πόλη προσφέρει πάρα πολλές επιλογές για διασκέδαση, καθώς υπάρχουν χώροι για όλες τις προτιμήσεις: καφέ,
μπαρ, κλαμπ, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, με ξένη μουσική, με ελληνική μουσική και σκηνές με live μουσική.

Οι φοιτητές της πόλης έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με διάφορες δραστηριότητες, καθώς υπάρχουν πολλά
γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διάφοροι σύλλογοι χορευτικοί, σκακιστικοί, ορειβατικοί, κυνηγετικοί,
τοξοβολίας, θεατρικές ομάδες και πολλά άλλα. 

Οι προορισμοί για εκδρομές στη γύρω περιοχή είναι πολλοί και πλούσιοι σε φυσική ομορφιά.

Η Κοζάνη συνδυάζει αρμονικά τα έθιμα και τις παραδόσεις, όπως την ευρέως γνωστή Κοζανίτικη Αποκριά, τους
πολιτισμικούς θεσμούς όπως τα Λασσάνεια καθώς και τα διάφορα φεστιβάλ (τζαζ, θεατρικά κ.α.).

Φοιτητική Ζωή στην Κοζάνη



Μετά το πτυχίο, τί;

Οι Μηχανικοί Σχεδίασης δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς: 
• Στην εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με αντικείμενα διδασκαλίας που
εντάσσονται στη Σχεδίαση Προϊόντων και Συστημάτων.
 • Στην έρευνα, σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στον ευρύτερο τομέα της Σχεδίασης (Design). Η έρευνα είτε έχει αμιγώς
θεωρητική – επιστημονική κατεύθυνση, μη συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και
διεξάγεται με χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που
ανήκουν στο δημόσιο, ιδιώτες ή εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.
 • Στο δημόσιο τομέα, ως σύμβουλοι ή δημιουργοί προϊόντων και συστημάτων προς τους πολίτες που να χαρακτηρίζονται από
υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και προσβασιμότητας, με ενδεικτικούς τομείς απασχόλησης τη λήψη αποφάσεων για το σχεδιασμό και
την πιστοποίηση της ποιότητας δημόσιων προϊόντων και συστημάτων, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (δικτυακοί τόποι, φορητές
εφαρμογές, κ.α.), τα σημεία εξυπηρέτησης πολιτών πέραν της διακυβέρνησης όπως αναψυχή (πάρκα, παιδικές χαρές, κ.α.),
πολιτισμό (αρχαιολογικοί τόποι, μουσεία, κ.α.) και εκπαίδευση (σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα, μη-τυπική εκπαίδευση).
 • Στον ιδιωτικό τομέα, ως επαγγελματίες Μηχανικοί Σχεδίασης (Design Engineers) ή Σχεδιαστές (Designers), ιδρύοντας Σχεδιαστικά
Στούντιο (Design Studios) και παρέχοντας υπηρεσίες ολοκληρωμένης και καινοτομικής σχεδίασης απτών και ψηφιακών προϊόντων
και συστημάτων, εργαζόμενοι αυτόνομα ή σε συνεργασία με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων ή σε ιδιωτικές εταιρίες με
ενδεικτικούς τομείς τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και κάθε εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες
προς τρίτους ή/και έχει παρουσία και προσφέρει υπηρεσίες στο διαδίκτυο. 



Η εξάπλωση της κοινωνίας της πληροφορίας, η παγκοσμιοποίηση και οι νέες ανάγκες και απαιτήσεις που
προκύπτουν από αυτές, δημιουργούν καινούργιες βιομηχανίες και υπηρεσίες με αποτέλεσμα την γέννηση νέων
μορφών συστημάτων και προϊόντων. 
Ο μηχανικός σχεδίασης είναι σε θέση να συμβάλει στην αναγνώριση, σύλληψη, και δημιουργία προϊόντων και
συστημάτων, που είναι κατάλληλα ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο, τη λειτουργία και την αξία τους για την
ανθρώπινη δράση. 
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η ανάγκη για σχεδιαστές και μηχανικούς σχεδίασης είναι μεγαλύτερη, ειδικά σε τομείς
όπως οι υπηρεσίες (φυσικές ή ψηφιακές), η εταιρική ταυτότητα, τα βιομηχανικά προϊόντα, οι νέες τεχνολογίες, η
εμπειρία του χρήστη (user experience) και ο συνδυασμός αυτών. 

Σύνδεση με το μέλλον





Επικοινωνία

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα, ΤΚ-50100, Κοζάνη

Τηλέφωνο: 24610 68225
E-mail: ide@uowm.gr

ide.uowm.gr

ideuowm

https://ide.uowm.gr/
https://www.facebook.com/%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A6%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-104317154317550

