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Το Τμήμα

σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες (παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση συμβατικών και
ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων)
διαχείριση των ενεργειακών πόρων από θεσμικής, οργανωτικής και οικονομικής άποψης και των επιπτώσεων της
διαχείρισης αυτής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο
σχεδιασμός και συντήρηση μηχανών και συστήματα ελέγχου μηχανολογικών συστημάτων
ανάπτυξη και τεχνολογία νέων υλικών
σχεδιασμός, δοκιμές και παραγωγή προϊόντων και συστημάτων
οργάνωση παραγωγής και διοίκηση επιχειρήσεων

Το Τμήμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης
που αφορά στο αντικείμενο της σύγχρονης μηχανολογίας με έμφαση σε θέματα όπως:

Δείτε το video του Τμήματος ΕΔΩ

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


Γνωστικά Αντικείμενα 
 

Τομείς και εργαστήρια Tμήματος

Τομέας Παραγωγής και Μεταφοράς Ενέργειας

Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών
Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και
Στροβιλομηχανών
Εργαστήριο Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

Τομέας Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας

Εργαστήριο Τεχνολογιών Χρήσης Ενέργειας
Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Εργαστήριο Θερμικού Περιβάλλοντος
Εργαστήριο Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας

  Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης 

Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα
Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας
Εργαστήριο Καθαρών Ενεργειακών Τεχνολογιών και Ενεργειακής Πολιτικής
Εργαστήριο Διαχείρισης Ενεργειακών Συστημάτων και Ενεργειακής Πολιτικής

  Τομέας Κατασκευών και Υλικών

Εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων
Εργαστήριο Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών
Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών και Μηχανουργικών Κατεργασιών
Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών Μηχανών και Μη Καταστροφικών Ελέγχων



Πρόγραμμα Σπουδών
Κατευθύνσεις

Κατευθύνσεις Σπουδών:

1. Ενεργειακή Κατεύθυνση
1ος Κύκλος : Παραγωγή και Μεταφορά Ενέργειας
2ος Κύκλος : Περιβάλλον και Χρήση Ενέργειας

2. Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης
1ος Κύκλος: Βιομηχανική Διοίκηση

3. Κατασκευαστική Κατεύθυνση
1ος Κύκλος: Κατασκευές και Υλικά

Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΔΩ

http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2022/03/Curriculum-Greek-20-06-21-with-names_changes.pdf


Φοιτητική Εμπειρία Erasmus+

Mια περίοδο των σπουδών τους σε ένα Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή
Tην πρακτική τους άσκηση σε μία εταιρεία ή ένα φορέα υποδοχής μιας άλλης χώρας.

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πιο γνωστό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να
πραγματοποιήσουν:

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  έχει συμφωνίες με πολλά ιδρύματα του εξωτερικού για σπουδές και πρακτική άσκηση.



Έρευνα

Η διεθνής δυναμική παρουσία των καθηγητών
(μελών ΔΕΠ) που ασχολούνται με την έρευνα
αποτυπώνεται σε μια σειρά δραστηριότητες
ερευνητικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού
χαρακτήρα.



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.



Παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Εκπόνηση εργασιών σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρίες)
Διπλωματική εργασία
Σπουδαστική εργασία
Πρακτική άσκηση
Θερινή πρακτική άσκηση σε βιομηχανίες, γραφεία μελετών, επιχειρήσεις. οργανισμούς κλπ.
Διεθνείς ανταλλαγές 
ERASMUS (3-5 φοιτητές/έτος)
IAESTE (3-5 φοιτητές/έτος)
Double Degree Programme with Cranfield University, UK
Εκπαιδευτικές εκδρομές





Μετά το πτυχίο, τί;

Κατέχουν Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, και εγγράφονται στο Τ.Ε.Ε., από το οποίο τους απονέμεται σχετική άδεια
άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με την ένταξη τους στην ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού
Κατέχουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)
Είναι ανταγωνιστικοί στο χώρο των μεταπτυχιακών σπουδών και της απασχόλησης στον τομέα της μηχανολογίας

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών είναι ένα δυναμικό Πολυτεχνικό Τμήμα, το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιοχών
της μηχανολογίας όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, ο σχεδιασμός μηχανών και τα
συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων.
Τα μέλη του Τμήματος έχουν εξωστρέφεια και διεθνή ερευνητική παρουσία.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος 



Οι απόφοιτοι μας 
μιλούν για εμάς

Σπύρος Ευθυμιόπουλος
UCL | UKCMB

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων, UCL
Υποψήφιος Διδάκτορας UCL, με θέμα: Διαμόρφωση επιτρεπτών ορίων για μύκητες σε εσωτερικούς χώρους.
Ερευνητής: Κέντρο για την υγρασία στα κτίρια του Ηνωμένου Βασιλείου (UKCMB), συμμετοχή σε δύο ερευνητικά προγράμματα
στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.
“Το ευρύ φάσμα των μαθημάτων που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στην Κοζάνη μου επέτρεψε να
αποκτήσω γνώσεις σε μια πληθώρα θεμάτων και τελικά να μπορέσω να υποστηρίξω ένα απαιτητικό διδακτορικό θέμα το
οποίο άπτεται όχι μόνο του τομέα της μηχανολογίας αλλά και της μικροβιολογίας”. 
“Ωστόσο πρέπει να σημειώσω ότι καθοριστικό ρόλο στην ακαδημαϊκή μου πορεία είχε το εξαιρετικό κλίμα μεταξύ καθηγητών
και φοιτητών και η αμέριστη συμπαράσταση των επιβλεπόντων καθηγητών στους φοιτητές τους”.

 



Οι απόφοιτοι μας 
μιλούν για εμάς

Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης, BETA CAE Systems
Χατζηγεωργιάδου Χριστίνα

Απόφοιτη Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας Οκτώβριος 2015 – Μάρτιος 2021.
Εξάμηνη πρακτική στη BETA CAE Systems, Θεσσαλονίκη (Απρίλιος 2021).
Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης, BETA CAE Systems, Θεσσαλονίκη (Νοέμβριος 2021 – Σήμερα).
Εμπειρίες ως φοιτήτρια:
Διδακτικό προσωπικό με σημαντικό ερευνητικό έργο, διάθεση για μάθημα, συνεργάσιμοι – όχι απρόσωποι
Προάγεται η έρευνα και η καινοτομία και σε προπτυχιακό επίπεδο.
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών – γνώσεις από ορισμένα μαθήματα χρησιμοποιώ αυτούσιες στη δουλειά μου σήμερα.
Μοναδική εμπειρία η συμμετοχή μου στην φοιτητική ομάδα Τyφoon – κατασκευή πραγματικής αγωνιστικής μοτοσυκλέτας
για διεθνή διαγωνισμό.
Ως άτομο έμαθα να σκέφτομαι σαν μηχανικός, να πιστεύω στις δυνατότητες μου και συνεχώς να εξελίσσομαι. 





Επικοινωνία

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΖΕΠ, ΤΚ 50100 Κοζάνη

Τηλέφωνο: 24610-56600
E-mail:mech@uowm.gr

mech.uowm.gr

mechuowm

https://www.facebook.com/groups/mech.uowm/about

