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ΕΙΑΓΩΓΗ
Αμερικανι κζσ πανεπιςτημιακζσ ςπουδζσ ςτη Μηχανική
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτθ Μθχανικι (BSE) παρζχει ςτουσ ςπουδαςτζσ
ςτιβαρό κεωρθτικό υπόβακρο ςτουσ βαςικοφσ τομείσ τθσ Μθχανικισ και,
παράλλθλα, άμεςα εφαρμόςιμεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτουσ κακιερωμζνουσ
τομείσ τθσ βιομθχανίασ, κακϊσ και ςτισ αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ τθσ επιςτιμθσ τθσ
Ηλεκτρολογικισ Μθχανικισ.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτη Μηχανική (BSE) ακολουκεί μία ιςορροπθμζνθ
εκπαιδευτικι προςζγγιςθ, θ οποία καλλιεργεί τεχνικζσ γνϊςεισ, κακϊσ και
απαραίτθτεσ
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διαπροςωπικϊν ςχζςεων και τθ ςυμμετοχι ςε ομαδικζσ δράςεισ. Το Πρόγραμμα
ςτθ Μθχανικι ανανεϊνεται ςε ετιςια βάςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αναδυόμενεσ
τεχνολογίεσ, ενϊ τα εξειδικευμζνα εργαςτιρια υποςτθρίηουν τθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία ςε εξειδικευμζνα γνωςτικά αντικείμενα.
Μερικά από τα πλεονεκτιματα του προγράμματοσ είναι:


Βαςικά μακιματα ςε Συςτιματα Ηλεκτρικισ Μθχανολογίασ, Ηλεκτρικϊν
Κυκλωμάτων και Αυτοματοποιθμζνων Συςτθμάτων Ελζγχου.



Ευζλικτο πρόγραμμα μακθμάτων κατά τισ μεςθμεριανζσ και απογευματινζσ
ϊρεσ, κακϊσ και μακιματα e-learning, ϊςτε να εξυπθρετοφνται καλφτερα οι
ανάγκεσ των ςπουδαςτϊν.



Συμμετοχι ςε προγράμματα ανταλλαγισ ςπουδαςτϊν με άλλα τμιμα
Μθχανικισ ςε Αμερικανικά Κολλζγια και Πανεπιςτιμια.
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Δυνατότθτα πρακτικισ άςκθςθσ ςε εταιρείεσ του κλάδου, κατά το τελευταίο
ζτοσ ςπουδϊν.



Ολοκλιρωςθ τθσ Διπλωματικισ εργαςίασ (Capstone Project) ςε ςυνεργαςία
με κάποιο εν εξελίξει ζργο μιασ εταιρείασ.



Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ εκ μζρουσ του διδακτικοφ
προςωπικοφ του προγράμματοσ, όςον αφορά τθν ακαδθμαϊκι και
επαγγελματικι ςταδιοδρομία των ςπουδαςτϊν.

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΙ ΣΟΜΕΙ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
Οι ερευνθτικοί τομείσ ενδιαφζροντοσ του Προπτυχιακοφ Προγράμματοσ Μθχανικισ
περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, τθ ςχεδίαςθ αςφρματων δικτφων προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξθσ καινοτόμων, ενεργειακά αποδοτικϊν εφαρμογϊν,
κακϊσ και τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν βελτιςτοποίθςθσ
αςφρματων δικτφων ςτα πλαίςια των ςυνεργατικϊν αρχϊν δικτφωςθσ. Η
ερευνθτικι ομάδα του Προγράμματοσ αςχολείται με τον τομζα τθσ ζρευνασ και
ανάπτυξθσ ςε διεκνζσ επίπεδο, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον ςχεδιαςμό, τθν
ανάπτυξθ και τθν πιςτοποίθςθ υπθρεςιϊν και αλγορίκμων, ςτα πλαίςια των
ςυνεργατικϊν αςφρματων δικτφων και ενεργειακά αποδοτικϊν ςυςτθμάτων, ςτα
ευφυι ςυςτιματα μεταφορϊν (ITS), ςτα ςυςτιματα Personal Area Network, κακϊσ
και ςτισ ενεργειακά αποδοτικζσ εφαρμογζσ τθλεπικοινωνίασ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Οι απόφοιτοι του Προγράμματοσ BSE μποροφν να ακολουκιςουν μια ποικιλόμορφθ
επαγγελματικι καριζρα. Οι δεξιότθτεσ και οι γνϊςεισ που αποκτοφν οι ςπουδαςτζσ,
κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ, βοθκοφν να διεκδικιςουν μια κζςθ ωσ
Ηλεκτρολόγοι Μθχανικοί, κακϊσ και ςτουσ τομείσ τθσ διοίκθςθσ και των τεχνικϊν
πωλιςεων.
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ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, απαιτοφνται 40 μακιματα
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ, κατά το τελευταίο ζτοσ
ςπουδϊν (126 διδακτικζσ μονάδεσ). Η διάρκεια του προγράμματοσ για τουσ
ςπουδαςτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ είναι 8 εξάμθνα κατ’ ελάχιςτο, ενϊ οι ςπουδαςτζσ
μερικισ φοίτθςθσ μποροφν να ολοκλθρϊςουν το πρόγραμμα ςε 5 με 8 ζτθ, ανάλογα
με τον αρικμό επιλεγόμενων μακιματα ανά εξάμθνο. Το ακαδθμαϊκό ζτοσ
αποτελείται από 2 εξάμθνα. Κάκε εξάμθνο ζχει διάρκεια 15 εβδομάδων.

ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΓΝΩΕΩΝ
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτθ Μθχανικι περιλαμβάνει μακιματα που ςτοχεφουν
ςτθ βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ αντίλθψθσ, αλλά και ςτθν ενίςχυςθ των γνϊςεων των
ςπουδαςτϊν πάνω ςε κζματα μθχανικισ, όπωσ οι μετριςεισ, ο ςχεδιαςμόσ, τα
υλικά, οι ςυςκευζσ και θ γενικι μθχανικι – ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν κατανόθςθ
και επίλυςθ κάκε προβλιματοσ μθχανικισ φφςεωσ. Επιπλζον, το πρόγραμμα
παρζχει ςτουσ ςπουδαςτζσ τθν απαραίτθτθ επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςτον τομζα
των δικτφων, κακϊσ και ςτθν καλλιζργεια διαπροςωπικϊν δεξιοτιτων. Με τθν
ολοκλιρωςθ τθσ φοίτθςισ τουσ, οι ςπουδαςτζσ είναι ςε κζςθ να εργαςτοφν ςε
επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ, κακϊσ και να ςυμμετζχουν ενεργά ωσ κατάλλθλα
καταρτιςμζνα μζλθ μιασ ομάδασ.
Το ζμπειρο και άρτια καταρτιςμζνο διδακτικό προςωπικό παρζχει ςτουσ
ςπουδαςτζσ του Προπτυχιακοφ Προγράμματοσ ςτθ Μθχανικι τα απαραίτθτα
προςόντα και δεξιότθτεσ, μζςα από κεωρθτικζσ γνϊςεισ και πρακτικι εφαρμογι,
ϊςτε να επιτφχουν ςτον κλάδο τθσ μθχανικισ.
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