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Το MSc in Structural Engineering παρζχει ςε Πολιτικοφσ Μθχανικοφσ και άλλουσ
ςχετικοφσ πτυχιοφχουσ μία ςυγκεντρωμζνθ προςζγγιςθ προσ τθν επαγγελματικι
ςταδιοδρομία ςτον τομζα των Δομοςτατικϊν Καταςκευϊν. Είναι ζνα ςτοχευμζνο
και πρακτικό πρόγραμμα, το οποίο προςανατολίηεται ςτθν παροχι των πλζον
προθγμζνων δεξιοτιτων που είναι απαραίτθτεσ για τθν είςοδο ι τθν άμεςθ
επανζνταξθ ςτο υψθλότερο επαγγελματικό επίπεδο.
Το πρόγραμμα ζχει ωσ ςτόχο να παράςχει περαιτζρω τεχνικζσ γνϊςεισ ςτον τομζα
τθσ Δομοςτατικισ Μθχανικισ για τθν ανάπτυξθ ικανϊν μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, οι
οποίοι, με το κατάλλθλο γνωςτικό υπόβακρο και τθν απαραίτθτθ αυτοπεποίκθςθ,
κα είναι ςε κζςθ να ςυνδζςουν τθ κεωρία με τθν πράξθ. Οι απόφοιτοι αναμζνεται
να ζχουν θγετικό ρόλο ςτθν εξάςκθςθ του επαγγζλματοσ για τθν αςφάλεια και τθν
ευθμερία των πολιτϊν.
Το πρόγραμμα καλφπτει τα κεμελιϊδθ και ςφγχρονα δομικά κζματα μθχανικισ,
παρζχοντασ ζναν ςυνδυαςμό κεμάτων ανάλυςθσ και ςχεδιαςμοφ, πειραματικζσ
τεχνικζσ, κακϊσ και τθ χριςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, και αντικατοπτρίηει
τθν τρζχουςα πρακτικι. Η αναλυτικι εργαςία περιλαμβάνει το κεωρθτικό πλαίςιο
των ςφγχρονων μεκόδων και τθ χριςθ εξειδικευμζνων λογιςμικϊν, που οδθγοφν
ςτθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων για τθν ανάλυςθ και τον
ςχεδιαςμό των πολφπλοκων ςθμερινϊν και μελλοντικϊν φορζων μθχανικισ. Τα
κζματα ςχεδιαςμοφ διδάςκονται ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ ευρωπαϊκζσ και
εκνικζσ κανονιςτικζσ διατάξεισ (Ευρωκϊδικεσ), οι οποίεσ παρζχουν τθν πιο
εξειδικευμζνθ γνϊςθ και τεχνικι ςτον ςχεδιαςμό των καταςκευϊν.
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Η επιτυχισ ςυμπλιρωςθ του προγράμματοσ απαιτεί τθν ολοκλιρωςθ διατριβισ, θ
οποία καλφπτει ζνα ερευνθτικό κζμα που ςχετίηεται με φορείσ και δομικζσ
καταςκευζσ. Οι ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν ςυνδυαςμοφσ
πειραματικϊν, αρικμθτικϊν και κεωρθτικϊν μεκοδολογιϊν. Η ζρευνα προωκείται
μζςω τθσ ενκάρρυνςθσ τθσ ανάπτυξθσ δικτφων ςυνεργαςίασ μεταξφ του
πανεπιςτθμίου και άλλων ακαδθμαϊκϊν και κοινωνικϊν εταίρων ςε τοπικό,
περιφερειακό και διεκνζσ επίπεδο. Η δθμιουργία τζτοιων δικτφων είναι ςθμαντικι
ωσ μζςο απόκτθςθσ εμπειρίασ, επιτυγχάνοντασ τθ ςωςτι εκμετάλλευςθ των
αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ, των παραδειγμάτων καλισ πρακτικισ και τθσ
καινοτομίασ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Το πρόγραμμα ζχει εγκρικεί από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ιδιωτικϊν
Πανεπιςτθμίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωριςμζνο από το Κυπριακό Συμβοφλιο
Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν (Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ.).
Το Πρόγραμμα είναι αναγνωριςμζνο από το ΕΤΕΚ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί
προσ ςκοποφσ ικανοποίθςθσ τθσ απαίτθςθσ για πρόςκετθ εκπαίδευςθ και εγγραφι
ςτο ΕΤΕΚ ςε ςυναφι κλάδο ςπουδϊν.

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Το πρόγραμμα προςφζρεται από το Τμιμα των Πολιτικϊν Μθχανικϊν και
υποςτθρίηεται από τθ Σχολι Μθχανικισ και Εφαρμοςμζνων Επιςτθμϊν του
Πανεπιςτθμίου. Το διδακτικό προςωπικό αποτελείται από ζμπειρουσ διδάςκοντεσ
με ειδίκευςθ και εμπειρία ςτον τομζα τθσ δομοςτατικισ μθχανικισ. Εκτόσ από τα
μόνιμα μζλθ ςτθ διδαςκαλία, ςυμβάλλουν και εξωτερικοί ομιλθτζσ από τθν
ακαδθμία και τθ βιομθχανία, με διαλζξεισ και εργαςτιρια (workshops) ςε
εξειδικευμζνα κζματα.
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Το εργαςτιριο του Τμιματοσ των Πολιτικϊν Μθχανικϊν είναι άρτια εξοπλιςμζνο
και χρθςιμοποιείται τόςο για τθ ςυμπλιρωςθ των αναγκϊν διδαςκαλίασ όςο και για
τθν εκπόνθςθ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν. Επιπλζον, ςτθ διάκεςθ των φοιτθτϊν
είναι το εργαςτιριο των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν του Πανεπιςτθμίου, το οποίο
είναι εξοπλιςμζνο με εξειδικευμζνα λογιςμικά που χρθςιμοποιοφνται για τθν
ανάλυςθ και τον ςχεδιαςμό των καταςκευϊν. Τζλοσ, θ βιβλιοκικθ του
Πανεπιςτθμίου παρζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ και δανειςμοφ επιςτθμονικϊν
βιβλίων και δθμοςιεφςεων.

ΠΡΟΥΙΛ ΑΠΟΥΟΙΣΩΝ
Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, οι απόφοιτοι φοιτθτζσ αναμζνεται:


Να εξοικειωκοφν με το περιεχόμενο και τθ φιλοςοφία του ευρωπαϊκοφ και
κυπριακοφ νομοκετικοφ πλαιςίου (Ευρωκϊδικεσ και εκνικά παραρτιματα).



Να κατανοιςουν τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ δομικισ μθχανικισ και να
αναπτφξουν ςυςτθματικι, κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ ςχετικά με τισ
επαγγελματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ.



Να αποκτιςουν τισ δεξιότθτεσ και τθν εμπειρία που απαιτείται να κατζχουν
ωσ μθχανικοί, ϊςτε να θγθκοφν ςτον τομζα τθσ ανάλυςθσ και του
ςχεδιαςμοφ των τεχνικϊν ζργων.



Να είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά ςφγχρονα λογιςμικά
εργαλεία για τθ ςτατικι και δυναμικι ανάλυςθ των τεχνικϊν ζργων, τον
βζλτιςτο ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςισ τουσ.



Να μποροφν να λειτουργοφν ανεξάρτθτα για να αποκτιςουν τισ κατάλλθλεσ
γνϊςεισ, ϊςτε να επανεξετάηουν και αξιολογοφν αποτελζςματα ζρευνασ, και
να διεξάγουν ατομικι ζρευνα.



Να είναι ςε κζςθ να ςυγκεντρϊνουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ κφριεσ
τοπικζσ και διεκνείσ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ για τθ ςυμμετοχι ςε
κοινοπραξίεσ ζρευνασ και χρθματοδοτοφμενθσ ζρευνασ.
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Να είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςτον
τομζα

τθσ

εκπαίδευςθσ,

ςτο

περιβάλλοντοσ και τθσ κοινωνίασ.
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